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ΠΡΚΑΚῪ ΟΥ ΤΗΕ 
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ΤΠΕ Ρούβοῃ σπδγριηρ {15 πηδίοσιδὶ 15 τα- 
ο΄ ΒΡΟΏΠΒΙΡ]Ε ἴογ 15 γεΐίαγη ἴο {πῸ ΠΌΓαγΥ [ΓΟΠῚ 

γν ΠΙΟἢ 1 ννα5 ννιπάγαννῃ οὐ ογ δείογε {ΠῸ 
᾿καἴϑϑοῖ αῖο Ξἰδπιροά Ὀεΐονν. 

ΤΗΟΙ͂Σ, πιυϊ!αΐοη, απ υπαοη!πἷηπσ οὗ βοοκς αἴ γϑαϑοῦϑβς 

ἔἕον εἰϊδεϊρ!  παγῪ αεἴΐοη πα ΠΊΟΥ ΓΘουϊ ἰπ αἰϊσπιΐίσοα! ἔγοπι 

τὴς ὑὕπἱνοιοϊγ. 

Το γϑθπονν ςαἱ!] Τοίθρποπο ζθηΐον, 333-85400 

υΝΙΝΕΒΒΘΙΤΥῪ ΟΕ ΠἸΝΟΙΘ Γ[ΙΒΒΑΒῪ ΑΤ υββανα--ηΆΡΑΙΟΝ 

π ̓  50 
Γ "ἢ ὃ { ̓ 

αὐ 1 
ΜΝ 5198 
“ΓΡ. 618 
δὲ} ὃ 5 2,θ ὦ 
ἤ γὴν Ν 9). 

᾿ ΤΑ 

1,161---Ο-1096 





δ. σὰ Ὁ: 

"ὦ 



Κεῤγὲ ὃ ὧν [9] μπῇ Ἢ δ π Ἔ ὋΣ ᾿ 22 



ΡΕΕΙΑΘΕ 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤΕΧΤ 

ΝΟΤῈΒ.. 

ΙΝΌΙΓΕ5 

δι 
Ὄςσε, δ 

) ἢ 

ΕΡ 

ΤΑΒΙ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝ ΤΟ. 

495344 

109 



ἷν ΡΑΝΕΖΆ0ΟΕ. 

ἴῃ 1ῃ6 ᾿πἰεγργείδιοη Ὀοῖῃ οἵ {Π6 ἰεχί δηα βϑαθ]θοΐ πηδίίευ. 

οἵ {Π6 αἸΔΙοριια. 

Ι δὴ ἱπάεθιβά ἴο τιῦ [Πθη45 ΜῈ ΝΕ] οἵ Ῥεμιθτοκα, 

Με Ριαίὶ οἵ ΤΠηΐϊΐγ, αηᾷ Μὲ ἨἩδδάϊαπι οὐ Τ την Ηδ]], 

[οῦ Καμαϊν τοδάϊηρ [τοιρῃ (ἢ6 ϑῃθείβ δηά δον τ 

ΓΔΩΥ νΔ] 6. 0]6 ϑυρροϑΟΉ8. 

ἘΜΜΑΝΌΟΕΙ, ΟΟΙΠΈ6Ε, 

ΟΑΜΒΕΙΏΘΕ, 

“)αγμα})} 21, 180ο. 

ΡΕΒΕΑΓΟΕ ΤΟ. ΤΗΙΣ ΒΕΓΘΟΝΌ ΒΌΓΓΙΟΙΝ 

ΤῊ15 δαπτοη 15 ἃ τερηηΐ οὗ 1[5 ΓΘ ἄβοεββοσ. ΜΥ. 

ΘΧΡΕΙΘΏΘΘ 8ἃ5 8 ἴθδοῦοῦ ἀυπηρ ἴῃς Ἰαδϑῖ ἔνγεῖνα γθ δ 5 ἢ85 

ΠΟΠΗΠ6ἀ ΤΥ σοηνίοἰίοη [μδὲ ἃ ΤΠοτοιρἢ δχατηϊπαιϊίοη οἵς 

[ῃ6 Ἐλα ΠΥΡΉΪΟ 15 ρΡευαρ5 ἰῃ6 ᾿εαϑί ἀν] ]6 ̓ ηἰγο πο 

ἴο {Π68 5βίπαγ οἵ Ῥ]αίο᾽β τηϑίποά δηᾷ ἀοοίγηθ ; δηά 11 15. 

1η [1Π6 Πορε {μδαΐ οἴ μεὺβ ἃα Ὀθριπηϊηρ ἴο 5ῆδιθ [ἢ15 Ὀε]οΐ 

{παἰ [ῃ6 ΡῥτΓδβθηΐ γαρυηΐ 15 Ιδϑαβα ἴσοι [ἢ6 Ῥ͵θδ55. 

ἘΜΜΑΝΌΕΙ, (ΟΙΕΟῈΕ, 

Οεἰοδδ) 22, 1002- 



ΙΝΤ ΚΟΒΘΌΟΝΤΙΟΝ, 

8 τ, Οπ λέ εασέρρ νιοΐζυς 97 ἐζς ᾿ξ πίλγῥῆζο. 

ΙΝ [ῃ6 ψε]-Κηονῃ ρᾶθϑαρα οὗ ἴῃ6 Ῥῃϑεάπιβ', 
ὙΏΕΙΕ Ρ]αΐο ψοῖρῇβ (ῃ6 τῖνὰ] ο]81π|5 οὐ βροΐζκεβῃ δηᾶ 

τ τα ἀἸβοοῦτ56, 1 15 5814 ἰῃδι [η6 ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠΕΓ ψ1]]} 

ΤῈ ῬΟΟΪκ5 ἴῸΥ διηπβειηθηΐ (παιδιᾶς χάριν), ἃ5 γ7}6]] ἃ5 

ἴο ῥτονί4ἀβ ἃ ἰγδδϑΈΥ Οἵ Τ]ΘΙΊΟΤ65. Δηα ΒρΡΡΕΒΕΟΏ8Β 

[ΟΓ ΠΙΙη56 1 ΜΘ Ὧ6 5114}} ἤᾶνε τεδοῃθα ““οὈ]ν] ΟΠ’ 5 
οΙΪά ἀρο᾽, δῃᾶ ἴ[ῸΓ 411] ψῆο [Ὁ]]ον [Π6 58π|6 {{84]]. 
(θηθιαν Ὠονανεσ, ουθῃ ἃ 51ηρ]6 ἀϊαίοριςε οὗ Ρ]αΐο 

Βῆσνν5 ἃ ργεαΐῖ σοιηρ]οχιυ οἵ πηοῖΐϊνθ. ῬΊ]αυΠΙ] ΡΘΥΒΟη- 7ρζογηεΐα- 

8.11{165, νε!]εα δυ]ορῖθ5. ΟἹ ἢ15 πηϑϑίεσ ϑοοσδίθϑ, ἰορΊςα] ἀξ" ̓  

1Π 40 1γ165, εἴ ῃ1οα] δηα τηεϑίργϑβιοαὶ ἀοσίσηθ, ἀγα Πιβεα ῬῬχζος 

ἰηΐο οπ6 ΨΏΟΪε ὈΥ 5 πηϑιτραβθεα ἀτγαγηδίίς 5Κ11]. “ἰαίοβεές. 

Βερδγάϊηρ δ5 6 ἀϊά νυ θη ἀἸβοοῦγβα 85 ἴῃ 6 τηᾶρα οὗ 
ΟΣ5. ΘΡροίοη (τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ 
ἔμψυχον, οὗ ὁ γεγραμμένος εἴδωλον ἄν τι λέγοιτο δικαίως), 

Ρίαῖο εδπαβαγουσεά ἴο σοϊῃτημπηϊοαία ἴο ἴπ6 ᾿πηᾶρα 
βοιηθίῃιηρ οὗ [ῃ6 νδγεῖγ δηα νἱνδοῖγν οὗ δοῖ8] σοηγοτ- 

βϑῖΟΩ: δεῖν πάντα λόγον ὥσπερ ζῷον συνεστάναι σῶμά 
τι ἔχοντα αὐτὸν αὑτοῦ, ὥστε μήτε ἀκέφαλον εἶναι μήτε 

1276 Ὁ. 2 Ῥῃεαράγ. 2γ6 Α. 



714 εο72- 
2Ζαγαΐῖσε 
1) εν 
οἕ ἐδε 
ΦΕεέλγφλνγο 
γε7ιαΐς7.Σ τΖ 
σ“αἰμαῤέε ας 
α71 27117γ0- 

ἐἰμείο72: ἕο 
Ῥίαξογῖε 
σἔμαάν, 

ες ξεεΐαίν 
ας 12 70γε- 
σἠασίοτῦς 
Ζλε ἐλεονν 
ο ]άξας, 
α᾽14] ἧς 
ἐκογοισλν 
Ιαίργῖς 
27: δίψέξ. 

ΥἹ ΨΜΖΚΟΡΟςΚΊΤΟΝ. 

ἄπουν, ἀλλὰ μέσα τε ΕΝ καὶ ἄκρα, πρέποντ᾽ ἀλλήλοις 

καὶ τῷ ὅλῳ γεγραμμένα". 

Τὴ6 ἀϊδίοσριια οδ]] δα “Εὐῃυρῆτγο᾽ νγὰ5 ἘΠ 
[655 ἴῸσ δΔηγιβεπηδηΐ, [ἤδη 85 ἃ Πηρεῖ-ροβί ἴο ροιϊπί {Π6 

ὙΔΥ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος μετιόντι. ΤΠΟΙΡΏ ὈΥ ΠΟ 

ΠΠΘ8η5 ἀεβοϊθηῖ 1ηΠ οδατγδοίει- ἀγα ἀηα φΈΠΕΓΑΙ 

ἀταιηδίς νἱνδοιίυ, τ 15 1 {Π15 τεϑρεοῖ ἱπίθπιου ἴο 

αἸδ]οριια5 πκὸ τς Ῥηδεάγιβ οὐ Επι γάδθηγιβ. ΤΠ δο- 

ΟΘ55ΟΓ65 οὗ 506ηε 8δηα βείιηρ ἃΓῸ ΝΕΓΥῪ 511Π0Ρ|6: 8ἃ5 ἴΠ 

τῃ6 (το, ΟἿΪΥ ἔνγο δοίουβ Δρεδὺ θροη {πε βίαρε. Βαΐ 

1Π6 ΨΕΓΥ 51ΠΡ]1οἱἵγ οὗ 115 βίγασίαγα ταπάθιβ (6 σοσκ 

411 [ῃ6 πιοῦσα 514 0]6 85 8η 1πἰγοάποίοη ἴο {Π6 ΠΊΟΓΕ 

ΒΘΙΙΟῸ5 βίθαγ οἵ Ρ]αῖο. ΕῸΓ ψΏ16 [Π6 γίδες ἘΠῚ 
δηα ὈτΠ]Παηΐ σο]ουγιηρ οὗ {Π6 πιοϑὲ Πηιβῃθα ἀἸ Δ] ΟΡ 65 

(γεαυθητγ τηᾶκα ᾿ἴ αἰ σα] ἰο ἀϊβοονεσ ἴΠ6 σέσπῃ οὗ 

Ροϑινε ἰθδοῆηρ ΏΙΟΠ [165 ἰδίεπέ 1 ἔπετη, ἴῃ {δα 

ΕΠΥΡῆτο, οὐ ἴῃ6 ΟἴΠΕῚ Παηᾷ, 1 15 σοιῃρδγαίνεν 

ΘΑΞΥ ἴο 586 ψηδί Ρ]δῖο τηϑδδηΐ ἴο 5ᾶΥ: [ἢ β5ριῖ6 οὗ τῆογε 
[Π8ῃ ΟἿδ ἔαϊβδε βίατί, δῃὰ το σγαπάσσιηρ ΓὨγΟΌΡἢ 

ἄδθνίοιιβ Ὀγνγαγϑ, Ὑὰ σΟΠ16 δ ᾿ἰαϑί ψ 1 ΟἸΘδΓ νἱενν οὗ 

1Πη6 βυχητηῖϊ, {ΠοῸΡ ἢ 1 511} τεηδιηβ πηϑοϑὶθα. πα 

Ιοβϑοῃ ἰδφατηθα [ἢ ὉπΏτανα την ἴΠ6 Ἐπ ΠΥΡΏΓΤΟ ΤηΔΥ 6 

αἰτευνγατ5 τηϑάθ τι86 οὗ ἴο αἰϊβεηΐδηρὶα [6 τῆοτα 

σΟμΡΙεχ ἀϊαίοσιιεβ. Απᾶ Ὀεβιάεβ {Π15 ἰγαϊπίηρ ἴῃ 

τηρεῖ ῃοά, {π6 οατεῖα! βιμἄθηΐ οὗ ἐπῆε ἘπΙΠΥρῆτο ψ}1} θὲ 
᾿πἰτοάπςσεά ἰο τηδηγ ἰορίσαὶ ργο] 8 πη5 [δὲ σοπεηθΑ}}ν 
ΓΕΑΡΡΕΔΓ ἴῃ ἰῃ6 το εἰδθογαῖβ ἀϊδίοριιεβ οὗ Ρ]δΐο: 

ὙὙΠ116 Ἔνθ ΓΏΊΟΓΘ ΟἸΘΑΙΎ ἴἤδη 1ἢ 8ΔΠΥ Οἴπεσ οὗ ἔδ6 

ϑοογϑίίο ἀἸδίοριιθβ, Π6 1} 566 {π6 ἀοοίτπε οὗ λόγοι. 

{δ ηβίουγηϊηρ 1561} ᾿ηΐο ἴῃ6 πδοῖγ οὗ 1Τάεαβ. [1 τε 

Δ4ἃ 1το (ῃῖ5, {παὲ ἐπε ἀϊοξίοη οὗ ἐπε Ἐπ Υρῆτο ρΡοβ- 
565565 4}} (ῃ6 τηλτκβ οἵ ῬΡ]αΐο᾽β δίγε ἴῃ ἀϊαίορο, 

1 Ῥῃαβάνζ. τόᾳ Ὁ. 



ΖΧΧΣΑΟΡΟΊΤΤΟΝ. ΝΊΙ 

εχοερί μα 1 15 ϑηρ]6ῖ, 6 5}4}} δάμη! ἰπὰΐ ἃ 

[πογοιρ Θχϑηηδίίοη οἵ ἴμ6 αϊαίοριια νν}}}] [ΟΥπ ἃ 

᾿Βίηρ ΡΓΘΡαιδΟη ἴῸγ ἃ ΠΊΟΙΘ ΠΟΠΡΓ μοηβίνα βίθαν 

οἵ Ρ]αἴο᾽ 5 βδίγ!ε δηᾶ ἀοοίγιηθ᾽. 

11 ψ1}} [οι] πτ8ἰ6 [Π6 ΡΓΟΡΘΙΓ Δρρυεῃεηβίοη οἱ {Π6 

πηθδηϊηρ οὗ {πΠ6 Ἐλ ΠΥρΡῆΤΟ ἴο ἀθβοῦρθα 85. οἰθαυ]γ ἃ5 

ΡΟΒΒΙΌ]6 [Π6 Ρῥτόρταϑϑ οὗ (ῃ6 ἀϊ]α]ορια. 

Θοοτγαίεβ, ροίηρ ἴο {π6 Κἰπρ᾽β Ρουθ ἰῃ σοῃπθοίίοη ΑΙ γρρριο 

ΜΙ {Π6 1παἀϊοίτηθηΐ ρῥτείεεγεα ἀραϊηβί πὰ Ὀγ Μεϊείμ5, Ε ἰραΐ Ἶ 

15 τηϑοῖ ὈΥ ΕΐΥρΡῆτΟο. [Ι͂Ιἢῃ ΠΕΡΙ ἴὸ ἘΜ ΠΥΡΗγΟ 5. 

ΟΠ ΘΥΙηρΡ Π.ΕϑίΟη 85 ἴο ΨΥ ΠῈ δά 50 ἴδγ θῇς ἢ]5 
508] παιηΐβ, Θοοδαΐθθ τα ρΡΙαΪγ ἀθϑοῦραθ [ῃ6 δοοιιθα- 752 ἐγιέγο- 

τἰοη πα 1146 5 ἴο 5 ΘΟ Ί 561 ἴῃ η0 ἢδίζευτηρ ἰεγπη5. “ εοΊ:. 

Η!5 τεβϑηϊζπηθηΐ 15 5Βῃατεα ὈγΥ Ἐπ ΠΥΡῆτο, ΤΟ 5665 ἴῃ 

[ῃΠ6 Ρῥτοβθουίοη ϑβοιηδίῃιηρ οὗ ἰῃ6 βϑῖὴθβ βριτς οἵ 

ΒΘΟΌΪΔΤΙ στη [δὲ Ἰδδᾶς {πΠῸ6 ΑἸ ΠΘηΪδῃ Δ55ΘΙΔΪΥ ἴο ἀογιάα 

Ὠ5 ΟΠ ἀ ΕἸ] γουδῆσεβ οἡ {ΠΙηρ5 ἄἰνιηθ. “78 50᾽, 58Υγ5 - 

Θοοαίθθ: ὑγοι ἴμαΥῪ ἀεηᾶς, θαΐ πη6 ΠεῪ ῥτοβεουίο: 1 

ΒΌΡΡΟΒΘ Ὀδοδιθα 1 ἴθεδομ ΤΥ Μ]βάοιῃ, ψογθα 5. γ08 

ΚαῈρ γοιβ ἰο γουγβε! τ. ἘΠ ΠΥρῆσγΟ ἤορο5 {παΐ 4]]} 

11 ἐπα νγν6}1] ψι ἢ Θοογαΐθβ᾽ {{184] δἃ5. π6 {Π1ηΚ5 10 Μ1}] 
ΜΠ 15 ον ((Παρίετϑ 1---1Π1]). 

1 15 ΠΟῪ ἴΠ6 τὴ οἵ ϑοοῖαίεβ ἴο δ8κ δηά οἵ 

ΕἈΠΥΡὮτΟ ἴο δηϑνγετ. [ἢ ΤΕΡΙΥ ἴο ϑοοζαίεϑ᾽ 4 θϑί 5, 

Ἐλα ΠΥΡΏΪΟ 5805 [ῃδὶ Π6 15 ἀροῦς ἴο ῥρτοβεοιία 15 οὐ 

[ΔἸΠΕΙ [ΙῸΓ τηϑηϑίδιιρηϊοι, ϑοοαΐεα 15 ΠΟΙΓΙΠΘα, ΟΥ 

11 δὴ ρἱδᾶ ἴο 566 παὶ ΤῪ ΕὙΔΉΖ Τ δ ΖίΖβευ (1η {πῸ6 Ζεῖί- 
ΞΟ Πγ ὀβίθυσθι βοῆα γηηπαβίειι ὟΟ]. ΧΙ, 3. Ρ. 274) εἶβο 
τεραγᾷβ ἴῃ6 ΕΠ ΠΥΡὮΓΟ 85 “εἶπα πιο! ραγα ἀπᾶ Ἰομπαεηάς 5οΠα]- 

Ἰεοςἄτεο᾽, με οὐ δοσοουηΐ οἱ [6 οἰθαῦ δῃᾶ εἸἰηρῃδίϊος ννὰὺ ἰπ 
νοι τῃς ϑοογαίιο ἀοοίτης οἱ σοποαρίβ 15 ργεβϑεηίθα δηά 111π5- 

ἰταϊοᾷ. ΔΝ ΟΒΪγα 5 ΕΠ ΠΥΡΉΓΟ [ῸΓ 5οῇοο]5. Πὰθ ποὺ τεδοπῃεᾶ ἃ 

(ἰτά εὐϊδη (188)). 



11γεΐ 
εἰεγηιῖζζοι. 

«ὁ δεο7αῖ 
αἰεγέρτζζο72. 

ΝΠ] ΖΨΜΧΖΚΟΡΟΟΘΊΤΟΛ, 

Ρτείθηάβ ἰο 6: δηά ἢ15 ΠΟΥΙΤΟΥ 15 ποῖ ἰθϑϑεηθα ψΠΘη 

Ε ΠΥΡΏγΟ πδιτγαΐθβ ἴΠ6 οἰγουχηδίδησαϑ οἡ ΜΏΙΟΏ ἴΠ6 

Ομαῖρα τεϑίθβ. Α αδυ-]ΟυΓΕΥ, ἴῃ ἃ Ρδόχυϑη οὗ 

ἀταηίςεη ταρθ, Πα ΚΙΠ64 ἃ βἷανε θεϊοπρίηρ ἴο Ἐπίῃγ- 
ΡὨΓΟ᾽ 5 [Δ Πετ. Ηδ νψὰβ ραΐ ἴῃ ομδηβ δηα [πτόνῃ 1ηΐο 
ἃ ΡὈΙΐ, 1] ἀἸτθοίοη5. 85 ἴο 15 ἰτεαίτηεηΐ 5ποι]α οοηθ 

ἔγοπι Αἰἤθη5. [1Ἃ}ἢ [6 τπηδδηίτης ἢς ἀϊεά. Ἐπ ΠΥρΡῆτΟ 

15. 80 σοηῇάσξηξς ἴῃ [ὴ6 σοΙγθοίμθβθβ οἱ ἢ]5 νἱθνν5. οἵ 

ΠοΙΙη655 δηα ἸΠΠΟ]1η655 [Πδΐ Ὠδ6α1655 οἵ (ἢ τϑιηοη- 

ΒΌΓΔΠΟ65. οὗ [15 ΓᾺΠΏΠΥ 6 τΌβοϊγε5 ἴο ργοβϑεοαΐα ἢΪ5 

[αἴμεῦ ((Βαρίεν 1). Α5. οὔβ ψπο [15 Πιίτηβε] δοοιβϑά 

οἵ πηρϊείγ, ϑοοαίθ5. ὑγοίδθϑε ὨΠΏ561 δαροῦ (ο Ὀ6 

ἰδυρηΐ Ὀγν ΕΠ ΥΡῆτο ἴῃ6 ἔτπιθ παΐαγα οἱ ΠΟΙ η6855 δηά 

115 Ορροβίϊε, 580 85 εἰπεῖ ἴο ρζονε ἰο Μεϊείῃβ {μαὲ 6 

15 ποΐ ρΈΠΠΥ οὗ ᾿ΠΡΙΕἴΥ, οΥ ἴο ἱπάπος Ὠΐπὶ ἴο δἰΐδοκ 

ἘΠ ΎΡὮτο {Π6 ἰδδομεσ ἢτγϑί (Ὁ μαρίεγ ). 

ὙγΠδῖ, 8515 ϑοοζαίθϑβ, 15 ἢ 655 δ η6 ΠΠΠΟ]1η6585 ἢ 

ΒΓ ΠΥΡΉΓΟ ΔΏΒΕΙΒ. (1): ΗΟ]ΙΠη655 15 ἴο ἀο ψῇμδΐ 1 

Δ ἀοΙηρ ΠΟΥ͂; ὈΠΏΟΙΙ655 15 ποῖ 580 ἴο ἄο. 8866 
ἢονν Ζειβ ἰτεαίθα ἢ15 ρυιτ ἰδίμοῦ (τοπιθ! Βαϊ 

Θοοίαῖθθ ἜχρΊΈ5565. 15 αἸ5Ό6]16Γ 1 500 Ἰαραηα5. ἃ5 

ἀιβῃοηοῦζαθ]α ἰο {Π6 ροάβ, μιπηρ (μδὺ ρευμαρβ {Πδΐ 

15 ΨὮΥ ΠΕ 15 Ραϊ ὉΡΟ᾿ ἢ15 {Π|4] ((Παρίεγ Ν]). 

Ῥοβίροῃίϊηρ [Π68 ΠΔΌΪΥ ᾿πίο [ῃς6 γαῖ οἵ β5ι0ἢ 4165, 

Θοογαίαϑ. ἀϊγεοῖβ Ὦ15 ἰΐδοκ ὩΡροη [16 ἀαἤηϊ!οη ρίνεῃ 
ὈγΥ ΕΓ ΥΡΏτΟ δηᾶ ἢα5 ἢο αἰ βου] Υ ἴῃ σμθνηρ (Πδὲ 1{ 
ΕΥ5. ὈΥ Ῥυζηρ Οη6 5Ρρ6οῖδὶ ᾿ἰηβίδῃοθ ἴῃ ρὶδοβ οὗ {πῸ6 
Βεποτα] απ] ῖγ. Ῥεγοαίνίηρ [ῃ6 τηϊβίακθ, Ἐλ ΠΎΡΉΓΟ 
οἴξιβ δὴ διηεηάθα ἀεἤηϊοη (2): ψηδί 15 ἄθαῦ ἴο 
[Π6 ροάβ 15 μοῖγ, ψῆδί 15 ποῖ ἄβξδ, πηΠον (ΟΠπαρίεγ 
ΝΠ). 

ΤΏ Δ 554 1}1ηρ [Π15 ἀββηϊ!οη, ϑοογαῖεβ ροϊηΐβ. ουΐ 

(μαὶ {Ποῖα δῖα ροάβ δῃᾶ ροάβ: δῃηᾷ δ5 ἴῃ ἴῃς δ᾽] βίοι 



ΨΜΖΑΟΡΟΘΤΖΊΤΟΝ. ΙΧ 

ἴο Ζεαιι5 δῃηα (τόηῖβ 1 Πᾶ5 δἰτεδαγ ὑεϑὴ δατμθα 

{παὶ Πα ᾶνα αἰ εγεηοαβ, ἀἸἤεγεηΐ ροᾶβ Ψ1} ἀν 
[ΟΠ] Θδοῇ οἴμευ [πὲ οὐ ἴῃοβα ροϊηΐβ. οὔ ΠΟ ἢ τηθ 

ΟἸΠΕΥ δηηοηρ {ΠΕ ΠΊ5ΕΪνῈ 5, ν]Ζ. ΟἹ 5110 ἢ Δι Θϑ Οἢ 5. ἂ5 

Μ Πδΐ 15 ΠΟΠΟΌΓΑΌ]6 δηα δὶ 15 Ἰυ5ῖ: 8η4 51η66 [Π6Υ 

711} Ιονε δὶ {πα ὺῪ ὑπῚηκ ΠΟΠΟΌΓΔΑΌ]6, 1{ [Ὸ]]ονγ5. [Πδΐ 

{ΠῸΥ ΜΠ] Ιογε αἰβεγεηΐ (Π]ηρδθ, 580 {Πα ομα δηᾶ (6 

5816 ἰῃϊηρ Μ1] Ὀ6 Ὀοίῃ ΠΟΙ δηᾶ τπηῆοὶν (ΟΠαρίογ 

ΨΙ11). ΤῸΓ ΕΧΔΊΡΙ]6, ἴπΠ6 οοπάιποϊ οἵ Ἐλ ΠΥΡῆτο 1ῃ 

ΡΙΟΒΘΟ Πρ, 15 [Δ ΠΟΥ ΤΔΥ ΠΟΙΩΓ]6ΠΩ͂ 1[56]{ ἴο οη6 ΡΟ, 

8Π4ἃ ποΐ ἴο δῃοίῃεγ: ἴῇ ΠΟ σ856 Ὁ Ψ11 6 ὉΠΠΟΙΪΥ 

ΠΟ 655 {Π8ὴ ἤοὶγ. Τὸ ἘΠ ΠΥΡΏτο᾽ 5 οὈ]εοίϊίοη {πδΐ 

41} 1ῃ6 ροάβ Ψ1}} ἀρτεε ἢ {μιηκίηρ [παΐ ἴῃς ἄοετ οὗ 

ὉΠΓΙΡΘΟΙ5 ΤηΔη5]ΔῈ ΡΠ ΕΓ 5Που]4 θ6 ΡαὨ5Π64, Θοογαίεϑ 

ΓΕΡΙ165 μαΐ [Π6 ροϊηΐ δἷ 15516 1 βοῇ ἃ οᾶ56, ἢ ρος 

85 611 δ5 ΙΓ τηθη, 0} 6 “15 [ῃ6 τηδηβδιρῃϊου 

ΠΡΏθουβ ΟΥ̓ ποι’ 80 παῖ [Π6Υ ψ}1}] 5111 αἸ ΠΥ ΠΟη6 

[ῃ6 1655 (ΟΒαρίεσγ 1Χ). ον οδη Ἐπ ΠΥ Ρῆτο 5Πμὲν (Πδΐ 

4}1 [η6 ροάβ Πο]ά [Π6 τρϑδηῃβ]αιρ ΕΥ σοτϊημ 64 ὈΥ ΠΙ5 

(αῖπμευ ἴο 6 υπρῃίεοιυβ» ἘλιΓΠΎΡΏΓΟ ρῥγείθηβ [Παΐ μο 

σου] ρῖνα {Ππ ρῥτοοῦ 1 {{π|Ὸ Δ] ονγεά : [Π6 ἡπᾶρο5 58}4]]} 

μᾶνα 11, 1 1ΠῈν ψΜ1}} θὰς Ποᾶγ μὴ ((μαρίεγ Χ). Απἤεγ 

ΕΠ ΠΥΡΗΓΟ 85 ἴῃιι5 ἔοσ [Π6 ἢγδί {ππὴδῸὸ 5ῃΙγκεα [6 

155116, 6 15 8] ονεα ὈΥ ϑοοζαΐθϑ ἴο γεϑίαϊε ἢ15 βεοοηά 

ἉἀβΠμΙΠΟη 1ἢ [Π6 σοτγεϑοιβα ἔοστη ΜΏ]Οἢ {16 ἸΠΘΌΠΤΥ Πᾶ5 

βῆθυη (0 6 Ὠθοθβϑαῦυ. “ΟΠ 655, ΠΒ6 ΠΟΥ͂ 88γ8, 7Ἴϊγα, 

«ἧς (3) ψμαΐ αΖ] [πε ροάϑ Ιονβ, πῃ ΠΟ] π655 ΜΠδΐ 811 [μ6 “Οὔ θη. 
δοαβ παίε 5. ὙΠ {Π15 ἐπά5 ΟΠαρίεγ ΧΙ. 

ΤῈ {πιτᾶ ἀοἤπηΠΟΏ 15 τείαϊεα ἴῃ (Π6 σουτδε οὗ 

[πΠ6 ὕνο [Ὁ]ονίηρ ομαρίειθ. ϑοοζαίθϑ ρίόνεβ {παΐ [1 

15 ΟὨΪΥ δὴ δοοιἄβηΐ οὗ ριεἰγ ἴο θὲ Ῥεϊονεά οἵ πε ροᾶϑ: 

ΜΏΘΙΘα5 ἃ ἀθἤημΠοη 5ῃοι]α 5ἰαίθ, ποΐ [ῃ6 δοοϊάρηϊ, 

Ῥυΐ {Π6 Θοϑθησα οἱ ἃ πόίϊίίοῃ. Α Ὀτιοῖ ᾿ηΐθυ]πδ [Ό]]οννο, 



“4. τμρρες- 
ἔϊοϑε ὧν 
δε αΐές. 

Μεγ 
εἶε771111071. 

ΓΔ 
εἰεογίγΖίοτι. 

Χ ΤΧΜΖΤΑΚΟΡΌΟΘσΤΤΟΛ,. 

'η ΠΟ ἘΠ ΥρΡητΟ σοπΊρ απ οὗ {πΠ6 ὑπϑϑε!πρ 

ἙοΠατδοίεγ οὗ ϑοογαίεθ᾽ ἀἸ δ] θοίῖο. : 
Ῥγεβεηΐν, ἹΠ ἃ νΙεῦ ἴοῸ δἰβιπηρ ἃ ΤΊΟΓΕ 54{15- 

(Δοΐουυ ἀεδβηϊίοη, ϑοοζαίεβ Πίτηβαὶῇ ραΐβ ἔογνγασα ἃ 
ΒΙρΘΒ.0η: [5 41} [Πδΐ 15 τὶρῃϊ ΠΟΙ, ΟΥ 15 41} (ῃδξ 15 
ΠΟΙῪ τῖρῃξ, δας ον Ρατὲ οὗ ἐπαὲ νοι 15 τῖρμε ΒοΙγΡ 

ΕἘΠΓΠΥΡΉΓΟ 15 ὕΠ80]16 ἴο οσδίοῃ Π6 τηδδηϊηρ οὗ {πΠ6 

ααξϑίοη, ὉΠ] ὈΥ 8Π δχοοῖβα ἴῃ ἴπ6 σοηνεβίοη οὗ 

ΡΙΟΡΟΒΙΟΠ5 1ἴ 15 τηϑ46 οἶθαγ ἰο ἔπτη ((Ππαρίειβ Χ11-- 
ΧΙΠ). 

ΤΠ6 Πι6ϑῇ 0 511} ΓΕ 81η5 ννδέ ρϑατί οὗ {πὲ ννῃ ἢ 

15 τρῃΐ 15 ἰο θ6 ᾿Ιἀδηεῆδα νυ ΠΟΙ η655Ὁ ἘΠ ΠΎΡΓΟ 5 

ΒΟ] ΠΟ 15 (4): “ΡΙείγ δηᾶ Ἠο πε55 τὰ [Πδὲ ραγί οὗ 

τεοϊταάθ ΠΟ 15 σοποοηθα σι ἰῃ6 σατα οὗ {6 
σοας᾽" ((βαρίεσγ ΧΙ). , 

Ιῃ οπΠΠοἰβίηρ (15 ἀεῆβηϊίοη, {πῸ ἢτγϑὶ οδήεος οὗ 
ΘΟΟΓΔΐΕΒ5 15 ἴο ἀξίου η6 νγῃδί πη ΔΉ ΠΡ᾽ 15 ἴο ὈῈ δϑϑιρηεα 
ἴο ἴῃ6 ψοτάᾷ “σατε. Τῆδί 1 15 ποῖ [86 οᾶγε ψῃΙΟἢ 

ΓΕ51]15 Ἰη θεπαϑῆϊ ἴο ἴΠ6 ροαδ, πῃ Κιηρ᾽ ἔΠετὴ Ὀαίζεγ, ἢ6 

Δστεαβ: 1ἴ 15 γαίῃ 500 ἢ ΟΔΓΕ 85 15 5Βῆθῃ ὈΥ 5ἴανεϑ ἴο 

{ΠΕ τηδϑίεγβ----ὑπηρετική τις θεραπεία ((Παρίετν ΧΠἼ]1). 

Βυξ Ἔυθῆ ΠΟΥ ἰἢ6 ἀθῆβμηηοη 15 ποῖ οἶθασ. ϑεγνδηΐϑ, 

ὙΟΓΚΙΠΡ ὈΠᾺΕΥ {ΠΕῚΓ τηδϑίεβ, ρσοάποα βομηα ἀεἤηϊίε 

ΓΕ58}: τῆδΐ ταβϑυϊέ ἄοαθ [Π6 ΡΙοῦ5 τηδη Ρῥτοάϊμαοε, 

ψόγκιηρσ ὑπ66γ {ΠῈ σοάςὉ αἱ 4ο {Π6 σοαϑβ ρῥγοάᾳοο, 

ΜΘ ΓΠΕΘΥῪ ΠΠ8Κ6 τιι56 οὗ 15 85 {ΠΕῚΓ βεσνδηί ἢ ΤῸ {Π15 

αιυδϑίίοη ἘΠ ΠΥΡῆγο ταίσηβ ΟΠΪΥ “Π6 νᾶρτιθ ΤΟΡΙῪ 

“ΤΊΔΠΥ ὈΘδαΓ Ια] [Πϊηρϑ Ὁ, {Ππ5 ΓῸΓ [ῃ6 βεοοπαᾶ {{π|6 
Ξῃιτκιηρ ἴΠ6 Ιβδϑθδ: ψΏΘη {ιτΠΕΓ ῥταβϑεά, ἢ6 ὄνδᾶδ5 

[ῃη6 Ῥοϊηΐ δηά ἄβδβοϊαγεβ (5) [παῖ “1 οπε Κπονβ ΠΟΥ 
ἴο 54Υ 8η4 ἄο ψῇῆδΐ 15 δοςερίδθ!ε ἴἰο (6 ρσοάβ 1ῃ 

ΡΓΔΥΕΙ ἃηα ϑβϑογιῆοα, ἱπδΐ 15 Ποηθθθ, δηα βυο 

ἃ σουῖβ86 οὗ σοπάμποξ 15 {πΠῸ βαϊναίίοη Ὀοίῃ οἵ ργίναΐε 



ΨΧΜΖΑΚΟΡΟΘΤΖΤΖΟΛ. ΧΙ 

ΠοΙη65 δπα ρι0]1ς σοτητη 165: ΜΏΕΓΘαβ {Π6 Ορροϑῖίε 

οἵ ψῇῆδὶ 15 δοοδρίδθ!α ίο {Π6 ροάβ 15. ᾿πηρίουβ, δηά 

ΟΥ̓ΕΓΓὮγον5 Δη 4 τα] η5 Ἔνευυτιηρ " (ΟΒαρίεν ΧΥ]). 

 Βοοζαίαϑβ ἢγϑί ροϊηΐβ οὗν (ῃδι ἘΠ ΠΥ ΡῆγΟ πὰ5 ἐνδαβά 

[Π6 5586: δεγνναγαβ, [δ κίηρ 15 ἀδἤη! !]Οἢ 85 ἐπ πϊνᾶ- 

ΟἸεηΐ ἰο {Π6 ποϊοη [Πδὲ “ΠΟΙ 655 15 {π6 Κπομ]θᾶρε οὗ 

ἤἢον ἰο βϑουιῆοα δηᾶ ον ἴο ῥΓΑΥ ᾽ν, 6 ᾿πίουργαείβ (815 

8ἃ5 ἴ6 Κηονίθαρα οἵ Ποὺ ἴο 85κ τοίη [μῈ ροάϑ 

Δ ρῖνε ίο ἴΠ6 ροάς δρῶ" ((Ὁμαρίεγ Χ 11). ἿΙη 

Οἰ ΘΓ ψογάσ, ἩΟΙΙη655 15 1ῃ6 αἵ οἵ τευ δηά!56 

ΘΧΟΙΟΙΒΘα θεΐψεοη ροάβ δηα θη. ὙΥῆηαί Ὀεηεῆϊ, {Πδη, 

4ο {Π6 ροάβ ἀεγῖνε ἴτοπλ (Π6 ρἸΠ5 γε ρῖνε [πε [Ι͂ῃ 

ἘΠ ΠΥΡτοΒ Ορίπίοη, ὩοηΘ: ΟἿ βἰ 5 ἴο [Π6 ροάβ 816 

Δοσδρίδ]ε ἴο {μεπὶ, ποίμίηρ, ποτα. Απά ἘπΠΥΡῆτο 

Διατη5 (δὲ 1 δοσερίδθ]θ, {ΠῸΥ ταδί 6 ἀθαγ, {Ππ5 

ταν εσΠηρ ἴο {πΠ6 βεοοπμα ἀδἤημοη, ΏΙΟἢ ἢδ5 δἰγεδαγ 

Ὀββθη τοπιβα ((Παρίεγ ΧΥ 111}. 
Ιηὴ (ῃ6 ἴνγο τοιηδιηΐηρ σμαρίειβ, ϑοοζαίαε {ν15 

Ἐπ γΡῆτγο ἢ ὄνθῃ ργϑδίογ πηϑίθϑ 1 Πη6 855 [ἢ διριμηθηΐ 

[4 ΠΙΠ]561{, δηα ρᾶτί5 ποτ πὴ ΙΓ Δ ἜΧΡΙΓΕΒΒΙΟη 

οἵ ἄδερ τερτγαεὶ [Πδὶ μα 50 ψγίβε 5ῃοι]α θ6 50 πίρραγαάϊγ 

οἵ 15 ψΙΒά Ομ. 
ἘΤΟΙῚ [ἢ15 Δη δ γ515 οὗ [Π6 ἀϊαίορτια, 1Ὁ 15 οἶδα {Πᾶΐ 

{πΠ6 Ἐπ ΠΥΡΏτοΟ [8115 ᾿ηἴο (γε ρατίβ, [η6 ὑνοὸ ἢγϑοί οἵ 

ΜΓ Ώ1ΟΙ ἃγα [Ὁ] οναα ὈΥ ἃ Κιηά οὗἉ {τ ηϑ: 1004] ερίβοάᾶς, 
Δηα [Π6 ἰαϑὲ ὈΥ ἃ βοτί οἵ νδ]βαϊοίοῃ. 

ΤΠ6 5ἰπαοίαγαε οὗ {ῃη6 ἀἸαίορια 15 {πουοίοσε 85 φοδιρηιέ. 

. [Ο]]ονν5: 

1. Τηϊτοάποίοῃ, 1 {γα 511 00.8] ομδρίοευ: 1--Υὖ. 

ΤΠ. ΘΟΡΡΕΒΟΙ5 ςοπαΐηρ, ἔγοιῃ Βα ΠΥΡΏτΤΟ, (Ο]]οννεα 

. ὈΥ δὴ 1ηἰο πᾶς οὐ [ῃ6 ὈεΜ]Π]ἀοτηρ παίασα οὗ 

[Π6 ϑοογδίϊο τηϑιποά: Μ1--- πὴ] 4416 οὗ ΧΙΠΙ. 



ΧΗ ΤΥΤΚΟΡ ΟΤΙΟΛ,. 

ΠΙ|Ι. Α 5Ξυρρεβίίοη ὈΥ ϑοογδαίεβ, δηᾷ 15 ἀϊαϊθοι- 

οδ] ἀεδνεϊοριημεπί, τ ἢ ἔννο ΘΌΒΕΝΙ σμδρ- 
ει: ΧΠῚ-- ΧΧ, 

ὙγπΠουῦΐξ σοΐηρ 50 δι 85 ἴο δϑϑετί {πδὲ ἔπεγα οδη ΡῈ 

ΠΟ ροϑβιῖγε ἰεδοῃιηρσ ἴπ (Π6 Ξεοοηά ἀἰϊνιβίοη οὗ {πε 

ἀϊδίορσιιε, γα σδῃ Βασγαϊν ΡῈ γτοηρ 1η Ἰοοκὶπρ ἔοσ ἴδε 

πηοϑβί νδ 8 0]6 τεξιήξζ τη {ΠῸ δϑὲ βεοίιοη, βεεῖηρ [ῃδέ τὲ 

15 Ιηἰτοδυςεα Ὀγ ϑοογαίεβ. [ἢ {86 Τμοδοίεξιβ (184 Β 

[011.), οπε οὗ πε πιοβὲ ᾿πηροτίαπέ ἀοοίγιπεβ οὗ {πῸ6 

8016 αϊδίοσια, [Π6 Ροννεσ οὗ {Π6 50} ἴο σορη]Ζεα {Πηρϑ 

Ζ7Ζ4ε ξεν 
ζο ἐξε 3 ::- 
ἐλγῥᾶτο, ΩΣ: 
ζο ᾿ίαίοῖ: 
ϊαζορμες 
φεπεαζί, 
ἧς ἐσ δ 

2717 ἐπεἰξα 
“7. Ἷ; 2712 71ςΣ. 

Ὀγ Πετβεῖξ, ᾿πἀθρεπάθηγ οὗ [Π6 Ξεῆβε65, 15 ᾿ηἰτοάυςεα 
ὈΥ ϑοοαίεβ δηά ποῖ ὈΥ ᾿πεδείεξιβ. Νανεγίμοίθϑς, 

ΟΠ 8 ἤτϑξέ ᾿πβρεοΐίοη οὗ {Π15 ρατί οὗ {π6 ἀϊδίορτι, 
1 ΤΩΔΥ 5661 {πὲ ἔπειτα 15 πὸ ἀεῆπηιία σταϑι]ξ δεΐδιποά 

ΟΥ̓́Θ ΠΕΙΘ: 8ΔΠη4, δ5 γγὰ 5}8}}] 566 δίεσ, ΘΠ] ΘΙ ΕΠ ΟΉΘῚΊ, 

ἴῃ ΘΟΙΏΊΡΔΗΥ ἢ ΟἾΠΕΓ οΠο5, 85 [Δ Κεη της νΐενν. 

Βαυΐ οα ἃ οἴοϑεσ Θχδιηι δῇ, νγα 5121] πη δἱ ἰϑαςέ οπα 

ααεβοη οὗ {πε ἢἤτϑέ ᾿τηρογίδποα ἴο γῇ ἢ ἘΠ ΠΥΡῆτο 

ΤΕϊΌΓΠ5 ΠΟ ΡῬ͵ΓΘΟΙΘῈ ΔΠΞΕΙ, Δη4 1 νγγὰ οδπ πα 1π ΟἿΓ 

ἀϊδίορσιιε βοῖηα πητεξιϊεά ΠΙηΐβ οὗ [Π6 ἔΠ|6 ΔΠΞΊΤΕΙ, τὰ 

5881} θὲ υ5Π6 4 ἴῃ τερατγάϊηρ ἴΠ656 δ5 (Π6 ΚΕΥ ἴο {πΠῸ 

ςσοποερέοη οὗ ρα υ ςοπίδιπεα ἴπ ἐμβε Ἐπέθγρῆτο. 
ΤΠἼΠ6 ΡΓΠΟΙ͂ΡΙΕ οὗ τηϊεγργείδῃοη, [Πα τυαΐξιε7, 7.6): 271:5 

μ7:7γ 7} ε]εα] 1: α δίαἑοηῖς αϊαίσρμε εοηίαζης {δε ἄν 10 Ζΐς 

2οετξουε ἐξαελέηρ, ἃ ῬΓΠΟΙΡΙΕ σοπβιβίθ πε γ ἀρΡ] δα ὈγῪ 

ΒοπιΖ ἴῃ δὶς Ρ͵δίοηϊςοῆε ϑέθπαιθπ, που θα ἴο 

ανο {Π6 σουπίεηδηςε οὗ Ρ]δΐο διτηβεῖ τη ἔπε οτρίαβ 

ΠΕΙα ΠΕ6 50Π|5. ὉθΡ ἴδε ἰεδοπιηρ οὗ {πε ἀϊδίορτε π᾿’ 

{Πε56 ποτγᾶξ (5.27 Β): οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι ὡς δεῖ ἄλλον 
τινὰ βίον ζῆν ἢ τοῦτον ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνεται συμφέ. 

ρων, ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχο- 

μένων μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον 

ἐστι τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον 



ΤΥΤΑΟΡΌΟΟΤΤΟΛΝ,. ΧΙῚ 

ἀνδρὶ μελετητέον οὗ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸν ἀλλὰ τὸ εἶναι, 
καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳᾳ. ΑΡΡΙγίηρ μα. οσάποη ἰο (ῃ6 
ἘΠΙΠΥΡὮτοΟ, τὰ μᾶνα τὲ ἰο ποίας ψηδὶ αιδϑίίοηβ. ΓΘ 

ες ῬΑΥΟΥ ΟΥΆ ΘΠΓΓΕΙΥ ὉΠΘηΒγΕΓΕα ἴῃ Οὐ αἸΔΙορΊια. 

ΤΠΕΓΕ 15. ΟΠΪΚ οπδ, δυΐ {πὶ οὗ ἢιβίταίε ᾿πηροτίδῃςθ, 

{η6 αιθϑίοη ἰῇ 12 Ε: εἰπὲ δὴ πρὸς Διός, τί ποτέ 

ἐστιν ἐκεῖνο τὸ πάγκαλον ἔργον, ὃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται 

ἡμῖν ὑπηρέταις χρώμενοι; ΤΠΘ ἀιδδίίοη 15 ῬΓΘΒΕΠΙΥ 
Γερεαϊεα Ἴἢ, 14 α: τί δὲ δὴ τῶν πολλῶν καὶ καλών 

ἃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται; τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς 

ἐργασίας; Ομσε τηοῖα ΕΠ ΠΥΡῆΤΟ ἐνϑάθβ (ἢ6 ροϊηΐ: 

Δα, 8ἃ5 1 ἴο τῇδ ἴ{ οἷδασ Ῥεγοηα ἀϊβραίε {Πδΐ 
ἴῃ (Π6 δῆϑει ἰοὺ [ῃ15 αιθϑίίοη 1165 {πΠ6 ἴγτιθ σοη- 

σαρίίοη οἵ Ἠο]ηθ55, ϑοούαίϊθϑ ἴῃ 14 Β---Ο ΓΕΡΙΌΔΟΠ 65 

ἘΛΓΠΥΡΩΤΟ ἴῃ (ῃε86 ψοσάβ: ἀλλὰ γὰρ οὐ πρόθυμός 

με εἶ διδάξαι: δῆλος εἶ: καὶ γὰρ νῦν ἐπειδὴ ἐπ᾽ 

αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπου' ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς 

ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαθήκη. Τὶ 

ἸΔΥ 6 δἀᾶεά ἰπαὶ α5 Θδυῦ δ5 1820 ϑόομεῖ (ἴθεγ 

ΡΙαίοη5 Θομσ τα Ρ. 62) 58νν [πᾶ ἴῃ [115 ἀπδηβγεγ 
4ααβίίοῃ 1165 (πΠ6 ἵεὺῪ ἴο οὔἵγ ἀϊδίοριιθ: δίμοῃρ ΤΠΟΤῈ 
τεοθηΐ ψυῖοῖθ, ΒοηϊΖ᾽, ΓΘ 4] ογ", ἘΠ Ζϑομο ὅ, δηὰ 

ΜΠ σοηθ πιοάϊβοεδίίοηβ, ΝΟ γα ἡ, ΠΟ] 4 {πΠ6 5δπ6 

γἱθ νυν. 
ΤῈ 15 τηποἢ τοῖα αἰπου]ῦ ἴἰο αἰδοονεσ πον Ρ]αΐο 

γγ Ὸ1] 4 ὨΙτη561{ ἤανα δηθγεγεα {Π6 ααδϑίίοη ἤδετα δάᾶ- 

1 Ῥ]αἰοπίβομα ϑιπάϊθη 3 ΡΡ. 227---242. 

2 Ὁϊ6 ὁσιότης (ΕὙοτητηρ]κε11) 6 ΡΙαΐοη τὶ Ε ἀοΚβίομς δαΐ 
ΘΠ δαυβοῃτηϊ 5 Αἰμείεβα 465 ΤΊ ]ορβ ΕΓ ΠΥ ρτγοη (ρρ. 46---47). 
Μείδη 1870. 

3. Ῥχοϊεροιηεηδ δα Ελ ΠΥΡὨτοπεῖα Ρ. 147. 

4. Ῥ]αίοηβ Ἐπ ΠΥρῆτοη ΙΓ ἄθη ϑομα Πρ γδοἢ οὐκίάσε ὑ. 0. 

Τὴ {Π6 {πϊγτὰ απᾶ Ἰαβδὶ εὐϊίοη (1887) Δ ΟΒΪγαΡ δοςαρί ΒοηϊΖ᾿ 5 
νίαν πΠΓΘΘΕΥυ Ϊγυ. 

α. Εὖ. 2 
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χὶν τ ΧΑΖΟΙ ΣΟΤΊΟΔΤΙ 

ἀτεβϑθά ἰο Εα γρῆτο. Τῇ νψε σοηῆηδ οὐγϑαῖναϑ ἴῃ {ῃ6 
ἢγϑί ᾿ηϑίδησοα ἴο᾽ ἸΠ 4] δέου. σοηἰδι θα τη ἴ[Π6 Ἐπαΐῃγ- 
Ρῆτγο, γγὰ 58}4}} αἰΐϑ! ἢ ΟὨΪΥ ἴο {πΠ6 σοποερίοη οἵ ῥΡί θῖν 

85 8. τΤηὴοάα οὗ ψουκίηρ πάθοι (Π6 ροάς ψῃΙΟἢ 15 ῥτο- 

ἄπονα οὗ βοιηξ δ]ίορείμεῦ θθδαι) ταβ] (πάγκαλον 
ἔργον 13 Ἐ). [Ι͂ὴ [ἢ68 58Π16 ΥἹΟΥ͂ ϑοοίαίθβ ἴῇὴ 14 ἢ 

ΓΘΙΔΙΓΚ5 (Πδΐ γα ἤᾶνεα ὩῸ φβοΟα [πϊηρ, ]Οἢ 4065 ποὶί 

σοῖηβ ΠΟ ἰἢς ροαβ (οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀγαθόν, ὅ τι 

ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν). Μιενίηρ {Π656. ρασϑαρΈβ [ἢ σοη- 

ΠΘΟΙΟη ἢ ϑοοζαίεϑ᾽ δ ρ δες τα͵εοίοη οἱ Ἰερεπαβ 

παρπηρ ψιοκεά σοηάποΐ ἰο [Π6 ροάς (6 α [0]].)}, νὰ 

ΤΩΔΥ͂ ἴαΚεα 1 85 δϑίδὈ ]Π5η6 4 ἰπᾶΐ ψψηδίθνεσ της 1οϊηΐξ 
ἔργον οὗ ροάξβ 8δη( ΠΘῃ ἸηΔΥ 6, 1 Μ1}] 6 βϑοιηδίμιηρ 

Α]τορείηοῦ ροοῦ. Βδγίμεν [Πδῃ [Π15, [Π 6 γα βθειηβ ἴο θὲ 

Ὧο διης 1ὴ (ηῆ6 ΒΓ ΠΥΡΏτΟ οὗ ἴπΠ6 ἔππ6 ΔΏΒΨΟΥ ἴὸ 

Θοογδίαϑ᾽ αποϑίίοη. ΟΠ Ϊγα θ᾽ σδῃ Παγάϊν Ὀ6 τιρἢξ ἴῃ 
ΘΌΡΡΟΒΙηρ᾽ ἰῃαΐ 14 Β σοηΐδ]η5 {Π6 βεογεῖ: [οσ, δ ΠΟυρΡἢ 

Θοοϑίεβ ἄοαϑ ηοΐ τείαϊα [Π6 οἰδίεηθηΐ ἰδὲ ΠΟ] 655 

“ΠΟΏΒΘΥνΘ5. ὈΓΙναΐα Ποῖι565 8η64 ΡΌὈ]Ις ΠΟΙ ΠΊ 1 165᾽, 

γεῖ δ ἀοδ5 τείαςα {πΠ6 μοίίοη (προ ΜὨ]Οἢ [15 ΤΘΙΉΔΥΚ 

οἵ ἘΜ ΠΎΡΓΟ 5 ἀερεη 5) [Πδ΄ ρἰείν 15 [η6 Κπον]εαᾶρα 

οἱ μον ἴο 5βδοήποα 8η6 ον ἴο ΡΓΔΥ. 

ΤῊΕ τηοβί {πᾶ σδῃ με εἱϊοϊιβ ποτα {π6 ἘΜ ΠΥΡΉΤΟ 
ἴῃ [Π6 ψγᾺ Υ οὗ ροβιίινα ἰθδοῃϊηρ 8ἃ5 ἴο ΡΙεἰγ 15 [δ ρΡΙδίν 

οΟηΒΙϑίβ. [ἢ τνουκίηρ ὑηάεγ αοά ἴον [μ6 ργοαυοθοη οὗ 

506 φΟΟά ταβι] ποί ϑρεοϊδεᾷ. 1 880 “ππᾶδγ αοά᾽, 
Ὀξοδιιϑα {ἤεγῈ δδεδιὴβ ἴο θὲ δὴ πηάϑηγίηρ ποίθ οἵ 

ΤΔΟΠΟΙ ἢ 6Ι5ΠῚ 1ἢ Θοογαίθϑ᾽ γείαβαὶ ἴο 8] 1οὸν ἐμαὶ ροῦβ οδῇ 

αΌΔΙΓΕ] διηοηρ {Ππϑιηβεϊνεα. ΤὨσουρῃοῦί [Π6 δυριαθηςς 

Ιηὴ 7 Α-ὃ Α, ϑοοίαίεβ 15 πηοϑί οαγϑῖα] ἰο 5ηεν {Πδὲ {Π6 

Πγροίῃε515 οἵ ἀἸΠἜσα ποδ5 ἴῃ οριηΐοη θεΐνεθη ροαβ δπὰ 
8045, οἡ ΜὨΪοἢ Π6 τείαϊοϑ {πΠ6 ἀεπηϊίοη οἱ Ἐπ ΠΥΡῆγο,. 

1.1.ο. Ρ. 9 (εἀϊίοη οὗ 1880. ἦν 
. 



ΖΧΜΖ ΟΦ ΟΟσΤΊ7ΟΝ. ΧΡ 

15 ἘΠ ΠΥΡΉΓΟ 5 οὐνῃ ΠΡΟ 6515: Π6 15 τοίην Βα ῃγ- 
ῬὮΓΟ ὕροη ἢ15 Οὐ ΡῬτοιηά. 

1 νγὰβ ὯῸ 51η8}} δοῃιίθνειηθηΐ ἴοὸ πᾶνε Ὀτουρῃΐ 

[Π6 Ιηνεϑιρδίοη ανεῆ 50 δ. δ5 ἴο ἢανε δϑϊικεά ἰ(ῃ6 

ΟΠΘ νι] 4ιαδβίίοη : ἔστι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βουλομένοις 

προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλώς, ἃ5 Ατϊδίοι!ς 5αγ5᾽.. Βιῖΐ 

ὉΠ]655 ΜῈ ΓΤεραγα ΘνΈΥῪ ἀἸαίορσιια οὗ ΡῬ]αΐο δ5 ἴῃ [0561 

ἃ ΜΏΟΪ]Θ, ἴο Ὀ6 5δἰπαιϊεα αἰπία ἀρατί το ἰἢ6 οἰοΓ5, 

1 Ὀθεσοιηθβ οὐὐ᾽ ἀπ ἰο ᾿παυϊγα νεῖ εσ ΡῬ]αΐο ἢὰ5 7Ζἤδξε γε 
; - . αἰσυείοῤεαῖ [ὈἸΓΠΙΒηΘα ΔΩΥ ΘΏΒΨΕΙΓ ἴ0 ἴῃ6 ΡΓΟΌΪΘΙΩ 1 ΔΩΥ ΟἾΠΕΙ ὁννς ἐπ 

ἀἸϊαίοριιθβ. Πα σοποερίϊοη οὗ τηδῃ 85 {Π6 ὄργανον οἵὨ ἐγ οὐδεν 
αἸϊαϊορτερς. [Π)6 ροάϑ 15 8. ΠῚ τὰγα ἴῃ Ρ]αίοῦ: θα 10 15 1655 δᾶβὺ 

ἴο ἀἸβοονεσ, δὶ ρΎθοῖβα τγοϑα] [Π6 ροας δηα ΡΟ 

ΤΏ6ῃ ΡΓΟάα 66 ἢ σΟὨΟη. ΒΟΠΙΖ ἢδ5 σΟΥΓΘΟΙΪΥ βοϊνεα 

[Π6 4ιοϑίοη 85 ἴον. ΒΘΠΙ Παρ τι5 [δἰ Ῥ]αΐο 1η 

411 Π15 ἀἸδ]ορῖιθα ᾿Πν Δ ΌΪΥ Δ5ΟΓ0 65 ρεγίεοϊς 

ἴο οα"΄, ἀηὰ σογρϑγηρ ρα558ρ65 οἵ 50 ς Πα 

{π6 5|Πρῃϊ 1πα]οδίοη5 οἵ [ῃ6 ηδΐ 

1η {6 Ἐλι ΠΥρΡῆτο 1056]{, Ἠ6 Ἰώ 

ἀεβηϊοη οἱ ΡιΙΕίγυ, 85 8 

ΒΘ ἴῃ εἰβανῆογε, 1 

Ω ,ογηι, ἐδαΐ 72; 



ΖΜΖΚΟΡΌΟΟσΤΤΖΟΝ. 

71}15 σοῃοθρίοῃ οὗ ΡΙΕΙΥ συρρεϑίβ ἵννο γα ΠΟ ]ΟΏ5. 

7Ζιυο γοει- Ιῃὴ [τῃ6 ἢιδί ρίαςβ 1ἴ 15 εαυϊναίεπὶ ἴο 8 8556 1- 

4 ϑ ἴἴοη οὗ {πΠ6 ππ|γ οὗἩὨ 1π6 νἱτίιε5. Ρἱ είν ἱποϊμ θα 8} 

Ρῖοίν Ξγό- ΟἾΠΕΙ νΙτγίαεβ θδσδιθα 1 15 ἴ[Π6 Κηον]εᾶρε οὗ [ῃ6 
1 ἢν βοοά: 58 85 ἰῇ [ῃ6 Τδοῆ65, οόσταρε, Ὀαίηρ {Π6 

2λ᾽7ο. 122 Κπομίβάρα οὗ ροοᾶ δηά εν]], 15 τεργεβεηίεα 85 1ἄβη- 
Πρ [164] σι τ[ῃη6 ψ Πο]6 οὗ νιγτίαε', Απά θεϑιάθβ πΔηΥ 

ὁ7 υἱγέριδ ὧν: ὈΔΥΓΟΙ]ΔΥ ὨΙηΐ5. {πτουρῃους ἴῃ6 Ἐπ Πγρῆτο οἵ {Π6 
ἐπμοτυεαε : ὉΠΠῪ οὗ νἱτίαε ἴῃ Κπον]θᾶρα, 1 5 πηρΠεα ἴῃ [π6 

ἀτατηδίίς βείηρ οὐ [πε ἀϊαϊοριιε {πδΐ, θείην Κπον- 

Ιεάρε, Ρ᾽ θῖν πηᾶὺ Ὀδ ἰδιρῆς ὈΥ ἘΠΠΥΡὮτο ἰο ϑοοζαίεϑβ. 

(2) 2.ε Ιῃ [Π6 βεοοῃά ρῖδοθβ, {πΠ6 ποίοῃ οἱ πηδη᾽5 νοσκίηρ 

τῳ μ᾿ Ϊῃ σομηηοη ΜΙ (οα Π45 [5 τοοῖ ἴῃ {πῸ {τὰ]γ ατεεκ 

αα για. ἴᾶθα ἴδ (οα δηᾶ τηδῃ δῖα οἵ οἠξ ἴδιηιυ. Α5 15 

Ροϊηίεα ουὖξ ἴῃ {Π6 ποίεϑ, [Π15 1ἅδὰ γὰη5 [τουρῃοαΐ ἃ 

ν᾿ ως Ραιΐ οἵ {Π6 ἈΥΡΕΠΊΘΗΪ οὗ οΟἵἵ αἸδΙορΊΘ. 

μα; 1Γ ροάϑ ΔΙΗΕΥ διηοηρ, {Ππειηβεῖνεϑ, ἴΠῈῪ 

ὭοβῈ ροϊηΐβ ΏΙΟΝ δύοιβα 6115- 

Θηα ἀρϑῖη, θη ϑοοζαίαϑ 

ἰοη δρουΐ [ῃΠ6 Ῥ͵Υξθοῖβ6 

1 αἸβοιιβϑηρ ἃ Οᾶ56 

ΟΙΏ156 Τρ Ὀ6 

Ὁαΐς ἰηΐο {6 



ΤΧΜΤΛΟ ΘΟΖΊΟΝΔ, ΧΥΙΪ 

Δα 5'ανα᾽, ΟΥΥΎ Ά ΟὨΠ]άἄγθη οὗ ἃ ΘΟ ΠΟ ίοοϊκ, 85 

Ηεβιοά" ἄοεϑ οὐ Ρίπάαδγ", ψῆβηῃ ἢς 5ἰπρβ ἕν ἀνδρῶν, ἕν 
θεῶν γένος" ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι. 

δ 3. 7216 “εοημοης οὕ οίν εορίαϊμοα ἐμ {6 

Ἐιλγῥάἦτζο. 

Βεϑβϑίες (ῃ6 Ιεδάϊηρ σοποθρίίοη οὐ ΠΟΙ Ιπ 685 85. ἃ 

οο-νγουκίηρ ἢ ΟΟοά, 1 15 ψουῖῃ 116 ἴο ἀἰγθοῖ 50Π16 
αἰϊεμίοη ἴο {Π6 Τϊηοῦ ἀεβηϊοηθΒ. ΕῸΥ (ῃς Ιπἰριῖο- «2 δείαὶ 

οαΐοτβ ἰῃ Ρ]αΐο δ. ἴογ {π6 τποϑβί ρατί ἴγρεβ Ὀοίῇ οὗ 1)15 "ἢ Ἢ ΝΕ 
ΠΟΠΙΘΙΠΡΟΓΙΔΙ65 ΔΠηΠα οὗ τηθη ἴἢ βξηετα!: ψηδὶ {ΠΕ6Ὺ γεγίεα 

ΒΑΥ ἰδ ἱπίεπαβα ἴο τεργεβθηΐ ἃ οογϊαίῃ αἰἐἰπάς οἵ “ ἤτζου. 
τηϊηᾷ. ἼΩΝ 

ΤΕ ἤγϑί ἀθβηϊτῖοη δἀναησεα ὈΥ ἘΠ ΠΥΡῆτο πεεα 776 γοί, 

ποΐ ἴῃ 11561{ ἀείδιη τι5, 5ἴης δ 1 15 1 σϑα γ ἢο ἀεἤη!- 

τἰΟΏ, ΔΗΥ͂ τηοτα μη Τμαδείείιβ᾽ δοοουηΐ οὗ Κπον]εᾶρε 

85 τηδι μειηδίϊοβ, Βῃοειηακίηρ εἴς. (Τ μεδεῖ. τ46 ο---"), 

ΟΥ [ῃ6 οἴπαι δρογίίνα αἰϊειηρίβ δἱ ἀβῆηϊηρ ψῃϊοῇ τηθεῖ 

15 ἴῃ (6 ΗΙΡΡΙα5 Μα]οσ, Το μῈ5 δηά εἰβανῃογε., 

Βαϊ [{ 15 πηροτίδπί ἔτοτα {Π6 πιδηποῦ ἴῃ Μῃΐοἢ Ἐπτηγ- 
ΡὮτΟ ϑιρροτιίβ μἰ5 νίαν. Ηδβ ἂρρεα]β ἴο Ζειιβ, Ψῃο 

ΠΙτη56] ραὰΐ Ὠ15 οὐ ἰδίου ἴῃ οἤδιη5 [ῸΓ ψτΟΠρΠΙ]Υ 

ἀενουτηρ Ὧῖ5 Οἤδβρυηρ: δηά ἴῃ {Π15 ἀρρθὰὶ με βηάς 
8ι ΒΔ ΠΟΙΟῊ (ῸΓ ἢῚ5 οὐῃ σοπάιτιοί. Νον ἴἴ νου] 56 θη 

πᾶς ἴμε56 δηα 5: πη 117 Ἰερεη5 ψεῖα ἴῃ Ρ]δΐοβ ἔ{π|6 

1 ἘΠΙΠΥΡἢτΟ 13 Ὁ. 
2 Μγοῖκβ απ θῬαγβ τοϑ. Οοιηραζα αἷθο Εταρ. 1.8) (εᾶ. 

ΟδΕΠΙΠΡῚ: ξυναὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν, ξυνοὶ δὲ θόωκοι ἀθανάτοισι 

θεοῖσι καταθνητοῖς τ᾿ ἀνθρώποις. ΑΘΞΟΠΎ]ι5 ἴοο ἴῃ ϑερί. 238 
τηδῖκοϑ ἰῃ6 ὁμοτυβ δά ἄγεϑβ {με ροάϑ δβ [6]]ον-οἰτἱΖεηβ. 

3. Νεῖω. 1 1. 

᾿ς 4 866 ποίᾳ οη (ἢ. ΥἹ δαὶ ἐρε2. 
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ΧΥΠΠ] ΨΜΨΖΙ ΟΡ ΟσΊΤΖΟΔ. 

Δ ΘΑΥΠ ΘΓ οἰϊοά το ρῖνε σοπηίεηδηςσε ἴο ἀδεά5 ψὨΙΟΝ 
1π6 τπουϑ Πν οὗ 1Π6» 44Υ σοπάεπηηεᾶ. ΤὨΐδ ταῖρῃξ ὈῈ 

ἄοπα εἰ Ποὺ 5οΟρΡ ἢ ΒΈΟΔΙΠΎ, ἃ5 ὈΥ {π6 Τπ]5ὲ δΔαδ56 1η [Π6 
ΟἸου ἄς (9ο4 [0]].}, ΟΥ σοῃ ΒΟ ΘΠ ΟΊΒΙΥ ἀηα ΜΠ ΤΕ]]- 

σίουβ [διἢ, 85 θη (π6 Επτηθηῖά65᾽ ἀείδηα {πειη- 
Β61ν6 5 [0Γ Ἰεανίῃρ Αβϑιηθιηηοηβ ἀοομ ἀημῃοοάεα Ὁ 
ΤΟΙ ηἀηρ Οταβϑίθϑ (πὲ Ζειι5 ρα 15 οὐ ἀρϑά [ΔΊΠῸΓ 

ἴῃ ομαίηβ. Α5 ἴογυ. Εὐῆγρῆτο, ἰπεγα 15 ποιμίηρ ἴη- 
ΘΙΠΟΘΙΘ ΟΥ ΒΟΡΒΙΒΈ04] ἀροῦΐ 15 ΤΩΔΏΠΘΙ οὗ υϑϊηρ [Π6 
Ιερεμά, Τὸ Πίμῃ 411} {π656 Ἰερεηβθ δ {τπ6: 6 15 ἴῃ 
ἴλοὶ 1ῃ6 αυϊηΐεβθοῆοα οὐ οοῃβίβίθηΐ ογίμοάοχγυ. Ηδ 

ἀἰἤειβ ΠΌπι ἰῃ6 ΑἰΠεηΐδηβ οἢ (Π6 οὔθ μαηᾶ ὈΥ ποῖ 
ΟΠΙΥ͂ ὈΘ]ΙΘν]ηρ ἴῃη8 πδίϊομαὶ {Ππθοϊορυ Ραΐξ Ἰεϊεηρ 1 
1ἤποησοα Πἰ5 ΠΠ|6 δηα οοηάποῖ: οὐ (6 οἴδοσ παπᾶ, 

ϑοοῖαίθϑ. δηά ἢ δῖβ 511}] {ὈΠΓΠ ΕΓ δρασί, ᾿Πϑϑτη 0. 85 

ϑοοίδίεϑ 065 850 δ. δ5 ἴο ἀἸβΌβ]θνα ἰῃ6 {Πεο]ορν οἵ 

ἢἷ5 σουπίτυ. Απά Βεῖδ οπὲ οὗ {πε β 5: 41 ΑΥν τηοῖνε5 

οἵ οὔτ ἀϊδίοριια 15 5βεεὴ ἴο Ὀε δἱ ψουῖς---ἰῃα Δροϊορείς 
ΓηοίῖνΘ, ἃ5 ν6 ΤηδΔῪ 68]} 11. ϑοογαῖεβ πα θθβη δοοιιβεάᾶ 

οὗ πείεγοάοχυ ---ἰῃδὶ 15, οἵ γεάβοῃ, δοοογαάϊηρ ἴο {Π6 

ΔΏΟΙΘηΐ νἹθν---δη οὗ σΟΥΓΙΡΈηρΡ [Π6 γουίῃ. ΤΙη ῥρᾶϊ- 

ΕἰΟυ]αΓ μ6 νὰ Ὀ]απηθα [ῸΓ βείπρ 50Πη5 ἀραίηϑδε ἔπ ΕΓ 

[αἴ Πογ5. Ῥ]αΐο γερ]165 ὈΥ βΊνιηρ τιι5 ἃ ρ᾽οἴαγε οὗ δοίῖνα 

δη4ἃ σοηϑδιβίθηϊ οὐ μοάοχυ ἴῃ {6 ρείβοῃ οὗ Ἐπ Πυρῆτο. 

Τὶ ἰ5. δ5 1 πε μαᾶ 5α14: “Ὶεσ 411, γοιι Αἰ μεηΐδηβ ἃ’Ὸὺ 
ηοΐ οοῃδίβίθηϊ;: [Π6 οἵεθά ψῇΟῃ γοὰ {ΠΕογθΕΟΔ}} Υ 
Ῥ6ΙΙανα γοι ἄο Ὡοΐ ΟΔΙΓΥ ουΐξ ἴῃ ργδοίίοθ. [1 γοι. 
ΜΟΙ] 566 ψηαΐ γουγ οἵββα εδα5 ἴο, ἰοοῖκ αἱ Ἐπῃγ- 

Ρῆγο: ἴῃ ᾿ἰνίηρ ουἱϊ 5. τεϊρίοη, ψ ΒΟ 15 γοιγ5,. Π6 

Ὀεσοοηλ65. ὉπΏ6]18] ἴῃ ἢ15 οὐ ΡΘΥ͂βοη, ἴο (πς6 οχίρηϊ οὗ 

Ρτοβεοιίίηρ μἷβ οὐ ἔαΊΠΕΥ ἔογ πδηβδιρῃξει: ἰδ 15 

γουΓ Οὐ τα] ρίοη (δῖ 15 1Π6 γδ] [ΟΥ, [ῸΓ 115 σοῃϑιδίεηϊ 

1 Ἑυμ. 04ο---ἴᾳι. 



ΤΑΥ͂ ΤΑΟΡ ΘΟΤΊΤΟΛΝ. ΧΙΧ 

θ6ΙΙανεῖβ ἀγα ΟΥ56 ἤδη ι1561655 ἴο (Π6 βΒίαΐβ (3 0---Ὁ). 

ΤῊΣ ἴδεϊ 15, γοιι ἀο ποί τϑα] ]ν Ὀε αν γοῦτγ- Πδι!οηδὶ 

οἵδθα, οἰπογν θα γοι μου] ἀρρίονα οἵ ΕΓ γρῆτο: 

ΜΏΥ ἰμθη ἀο γοι ρῥτγοβεοιία ϑοοαΐθϑ ἴοσ βϑεκίηρ ἴο 

ΓΟΡΙαΟα γουγ ἱπαά!ῆεγεηοα ὈΥ ϑοὴθ πα (δι Ὁ 1 

ὰ5 οἵ σοιθα ΠῸ ΠΕ (πϊηρ ἴο ρῥτοίθδί δραϊηβί ἃ 

{Προϊορυ νγϊοἢ βου ρεά ἴο {π6 ροάβ ἀξβεάβ οἵ νψμίοῃ 

ΤΏΘἢ τηΐρῃς 6 δϑῃδιηβά. ϑίπος Χβηορῆδμαβ στοία 
Ηἶθ ψγθ}]-Κηονη σθηβιτα οἡ Ηοιπεγ δηά ΗἩδβοά (πάντα 

θεοῖς ἀνέθηκαν “Ὅμηρός θ᾽ Ἣσίοδός τε ὅσσα παρ᾽ ἀν- 
θρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν, κλέπτειν μοιχεύειν 

τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν᾽), 1 Πα Ὀξδη ἃ. σοΟΙΠΙΊΟΗ- 

ῬΙδοα τ Ῥιημάδι, Αδϑοῆυ]5, απ οἰἴπου νυυίτεῖβ οὗ ἃ 

Ἰοξγ πηοῖδὶ ἰοπε", ἴο τὐρα ἰπαΐ ροοάπεϑβ ταδί πεα 5 

ΡῈ οὔθ οὗ ἴμ6 ἀϊνίηθ αἰγιθαΐαβ, θα τῃ ἴΠ6 σΠαγδοίογ 

οἵ ἘΛ ΠΥΡῆτο Ῥ]αΐο σοθϑ δνβὴ {Πισίῃθυ, δηᾶ τη 65 11 

οἶθαῦ ἰῃαὶ δὴ δοίϊνα δι ἴῃ ἰῃ6 οἷά τμθοϊορν ννγᾶϑ 

ἸΠσοΙηρϑί]6 ψἢ ψῃαὶ πῃ 6 ΟΠ ΡαΌ]ς ΟΡΙΠΙοα 

οἵ Αἴῃθη5 ρτγοηοιηςεά ἴο θὲ τρῃΐ σοπάπος: ΑἸΠΕηΒ 

δα τη ἔδοϊ ουΐρτονῃ ΕΓ αἴ. Απηά 45 Ρ]αΐο {κ6 [15 

Ιηδδίου Ὠαίεα ποίῃϊηρ τηοτα ἤδη 1416 δοαιίθβοθησα [ἢ 

ΔῊ Ἰηοτΐ λόγος, ΠΕ ἀεϑιγεά ἴο τηᾶκε ἴῃ Αἰμβηϊδηβ [δε] 

(η4ὶ τῆς οΪά τε]!ρίοη ννὰβ ΥἹτ Δ} 7 4644, 50 85 ἴο 
Ρᾶνε [ῃ6 ΨΑΥ͂ ἴογ 8 ΠΙρΡΉΘΥ ογεεά. 

ος ἘΠΙΠΥΡἢ το βεοοηα ἀδβηϊοηῃ τηδὺ δεβδὶ ΡῈ οοη- 774 ςδεο»α 
5: ογεα δ]οηρ ψΊ ἢ {πα {Π|τὰ, ΠΟ 15 ας Δη ΔΘ η 64 εὐρξρστν 

ἴοττη οὗ {πῸ βαῖηθ ππάθυγηρ σοποδρίίοη. ΤῊδ νίο 
(δὶ ἘΟ]Ιη 655 15 ψ ηδΐ 15 ἄθδγ ἴο (πε ρσοάβ, ψου]α Παγα 

Ὀδθη δοσδρίεα Ὀγ τηοβί οὗ ἴῃ6 ατθεῖκθ. “Βεϊονεά οὗ 

ἴδε ροάδ᾽ νγὰβ5 δῃ δριἰπεὶ οὗ {ῃ6 ἰγαϊν ρίοιι5 δηα νἱτ- 
ἴὰοιι5 Δ. Δίκαιος ἀνήρ, ἀ5|.5 ϑοοταίε5 ἰὴ [πΠ6 ῬΏΠΘΡΙΙ 

1 Αρ. ϑεχί. Ἐπορ. δᾶν. Μαίῃ. ΙΧ 102. 
2 ὅε6 Νᾷρεβδο 5 Νομῃοπιουίβοια 1 Πεο]ορίὶθ Ρ. 45 ΠΕ 

᾿ 
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ΧΧ ΖΜ Ζ ΚΟ ΟΘΊΖΖΟΝ. 

(39 Ε) καὶ εὐσεβης καὶ ἀγαθὸς πάντως ἀρ᾽ οὐ θεοφιλής 

ἐστι; δηὰ [1ῖη ἰῃ6 ἢγδί ΑἸἹοιθδάθβ (134 Ὁ) ψγα τϑδά 
δικαίως μὲν γὰρ πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ τε καὶ ἡ 

πόλις θεοφιλῶς πράξετε. Τί νγὰβ5 ΡΤΟΌΔΌΟΙΥ [Π6 ΡΟΡΟΪΑΓ 

σοηοδρίοη οὗ ρἰείγ. [Ι͂Ὼ 15 ῬΓΘ ΔΙ ΠΑΥῪ ΟΠ ΠΟἰδηλ οὗ 

[η6 ἀεπηϊοη, ϑοοίαϊθθ 15 τα] Ὺ δυρυηρ ἀραϊηϑί ΡΟΪγ- 
(Πξῖϑη. Οἡ {π6 δϑϑυμηρίίοη οὗ ἃ ρ]υ σα! ν οὗ ροά5, 1 

15. 1,561655 ἴο 580 (μαΐ ψῇῆδί 15 ἀθδὺ ἴο ἴΠ6 βοαϑ 15 ΠΟΪΨΥ, 

5'ῆ 06 ΟὯ6 ροά ΜΠ] Ἰονα ναὶ δηοίῃεγ μαίεβ: θαΐ 1{{η6 
ἀϊνηθ πδίασα 15. οὔθ, ἴἤθὴ 1 ΜΠ] ΡῈ σοῃϑβίδηξ 1ἢ 105 

Π|κ65 δηά ἀ1511|.65, δηά, 50 ἔδυ, [με ἀββηιοη τηδῪ 5111} 

Πο]ά ροοά. Ἠδχτα {Πογείοσα νγα μᾶνα ἃ ἀἰβίιηοί 4]] 5] 0 

ἴο ἴπΠ6 υηάουγιηρ τηοηοίΠειῖϑιῃ οὗ [ῃ6 ϑοοδίϊο ογεθά: 

θὰ τ[ῃ6 ἀοσίγηα 15 μοί δχρ ον 5ἰαίεα δὴἡα ΠΑ͵ΑΪΥν 

8οε65 Ὀεγοπῃά [ἢ6 σοι οη ᾿ι88Ρ6 οὗ τὸ θεῖον, τὸ δαι- 

μόνιον δι [ῃ6 ΚΕ, 580 οἴζξη υϑεα [ἢ τείουσιηρ ἴο (Π6 

ΑἸ νὴ 6 ΡΟΥΕΙΓ 85 βῃθηρ 1561 1η ἴῃ6 ρονεγημδηίΐ οὗ 

[Π6 ψοι]ά, ἘΠ ᾿ 
Αἴζοσ σοποράϊηρ (16 ΑΙ που] 85 ἴο 8 Ρ] σα ΠΥ οὗ 

ϑοάδ, ϑοοίαΐθϑ αἰίδοῖ {π6ὸ ἀθβηϊοη 1η δαγηδϑί, δηά 

ΡῬτονθβ 1 ᾿ηϑάδθαμθαία ὄνθῇ οἡ ἃ το Πα δίς ογεεά, 

ἸΠαΒΙΠΟἢ δἃ5. 10 ρΡαϊ5 ἃ πάθος ἴῃ ρῖδος οἱ [ῃ6 οὐσία. 

ΤῊΙ5 15 Ργόρ νυ [Π6 βαι]]εβϑῦ ρΙδοα 1η Οτϑεὶς Πτογαΐαγα 

ΜΏΘΓΕ (Π6 ἀἰϑεποιίοη οὗ πάθος δῃᾷ οὐσία 5 ΟἸΘΑΥγ, 

ΓΕΟΟρΡΪβ6α (11 4). ΝΙΌΓ [15 (ἢ15 1Π6 ΟὨΪΥ σοὨ ΠΡ. Οη 

ἴο Ἰορίο 1 οὐἵ ἀϊδίοριιθ. ὙῊΘ δχϑίοῖβα ἴῃ [Π6 οοη- 

γΘΥΒΙ 0 Οὗ ρτοροϑβί 05 5βχθνίηρ [Πδὲ ΔΙ ΠΟΌΡὮ 8}} αἰδώς 
ἰ5. δ [ῃ6 βαπι6 {Ππ|6 δέος, γεῖ [6 σοηγειβα 15 ποῖ ἴτπ6. 
(12 Α {), ἀουρ]655 Πα βοΐηβ να]ια ἢ δὴ ρὲ ψῇθη 
Ἰορῖς νγὰθ 5111] γουηρ. Μοβδουεξι, {ἴπΠ6 τϑη ΠΟ ἴῃ 
ΠΟ (6 ποίϊοῃ οἱ δίκαιον 15 ΒυραϊνΙἀεα ἰηΐο ὅσιον 
δΔηα δηοίῃευ ἀηκηονῃ αιδηςίγ, 1 ἃ νἱονν ἰο τεδοἢ- 

ἴηρ ἃ ἀδῆηϊοη (12 Α), 15 βΒυρρεβένα οὗ [ῃ6 διαίρεσις 



ΖΝ ΖΑ ΟΡ ΟΚΘΊΜΟΝ. ΧΧΙ 

ΜΠΙΟΝ 5. 50 σΟΠΒίΔΏΓΥ επρὶογεά ἴῃ Ρ]δίο᾽β ἰδίευ 
ἀἰαϊοριιθβ : ψ}116 ἴῃ {Π6 ἴοσῃ οἵ ἀδβηϊίοη τεαυτεα 
ὈΥ ϑοοιαῖθβ ἰῇ 12 ἢ δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν 

τὸ ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον, γε Πᾶνε ἃ 

Οἶθαῦ τεοορη!οη οὗ {Π6 ΡΓΙΠΟΙΡ]6 οὗ ἀβἤπιηρ 267 9621 

εἰ οὐἰξγογεμίανι. Ε τὴδὺ {πεγείοσγα ᾿ηΐοσ τἢδὲ ομα οἵ 

[ῃ6 5 5: ΔἸΔΥῪ Ῥυΐροβεβ οὗ οὐὔ αἰϊαϊοραβ 15 ἴο ὈῈ ἃ 

Ἰ6550ὴ 1 ἸΟρΊο. 

1 Πᾶ5 δἰγεδν θβεὴ ϑῆθνῃ ἰῃαΐ ἴῃ [Π6 ΞΕ Ὁ 

τηθηΐ οἵ ϑοοζδαίεβ᾽ βυρρεδίίοῃ δῦοιέ (ῃ6 τεϊδίϊοη 

Βεΐνγεθῃ δίκαιον Δηα ὅσιον 1165 [Π6 τηοϑί νδίθα]6 ρατί 

οὗ {πΠ6 ροϑβινε ἰθδομιηρ οὗ [με Ἐπ γρῆτο. 8 τῇδ Ὺ 

{Πεγείοσγα ρα 55 οἡ ἴο Επ ΠΥρῃγοβ ΠῚ εἴοτί: Ἡ]Ιη655 2726 Μὰ 

1ῖ5 ἴηὴ6. Κηον]εάρε οὗ μον ἴο βϑδουιῆσα δηά μον ἴο Ρ͵ΙΆΥ. το εἰμι 
Ιη εἴεοςί, ἃ5 ϑοογαίεβ. ρύουϑϑ, 616 15 μοίῃϊηρ αὶ [ἢς ἠέ καε- 

βΒθοοηά ἀεβηϊίοη εἰ θογαίεα ἴῃ ἀδίδι] : [1 15 {πετγείοτε τε τε 
Ιηϑἰγασῦνα ἴο οὔβοινα ἤον ἘΠ γΡῆτο, ΑἸ ΖΖΥῪ ἔτομ ἰῃ 6 

δἤδοι οὗ ϑοογαδίεϑ᾽ Ἰορίς, ἰδ Κ85 τεῖιρε ἢ σγοοη Πρ ΟΥ̓́ΕΓ 

ἴο Ὠἰγη56 1 [Π6 βδοεγάοίδὶ νιον οὗ γε] ρΊοη ἢ ΜΉΘ 

ἢ15 Ρῥσοίδβδϑδίοη δα τηϑᾶβ Ὠϊτη ἴδῃ] τ. Α5. ἃ ρῖο- 

[5510] μάντις ἘΠ ΠΎΡΓΟ οδηπηοί 5ἤαϊτα ὨΙτηβ6]Γ ο] θαυ 
οἵ (ῃξ τηδηΐς βϑίδη-ροϊηῖ. Ηἱ5 [ΠΕΘΟ]ΟΡῪ 15 σΟΙΓΘΟΙΥ 

ἀαβο 66 845 ἃ βοτί οἵ ἐμπορική : 1ἴ σοῃοείνεβ οὗ ροαβ Ἴ 

Δα ΤΙΠ6 845 Ὀομηά ὈΥ ἃ οσοϊηραοΐ ἴο ρἷνε δῃηά ἰαϊκε 

ΤΕΟΙΡτΟ ΔΙ γ. ΤΏΘΓΕ 15 η0 Πἰηΐ οὗ {πε6 πηροτίδποα οὗ 

{πι6 ἀδνοίοη ἴῃ [Π6 500] οὗ [ἢ6 ψΟΥΘΙΡΡΕΥ, 56 ἢ 85 

Θοοίαῖθθ αἰνναγϑ ἱπου]οαϊεα. δῶρα θεοὺς πείθει, δώρ᾽ 

αἰδοίους βασιλῆας" νψὰ5 ἴῃ6 σοτηει-ϑίοηα οἵ Ἐπιίῃγ- 
ΡὮΓΟ᾽Β οἵβεα. Αμῃά 1ἴ 15 δὲ (ῃ15 νίαν οὗ τε] ρίοη 

ὙΏΙΟὮ ΤΔΥΚ5 Πϊτ Οὐΐ 85 6556 η14}}Υ {Π6 ταργθβϑθηίδίνα 

1 (ἔ, Αὐβίοι!ς ΕἸ. Νίς. τν 11235 τὰ δὲ δῶρα τοῖς τἀ πτθὰ 
ἔχει τι ὅμοιον. 

2 Ηεδξ. Εταρ. 18ο 64. ἀδίιηρ. - 



χχῇ ΣΜΤΡΟΡ ΟΣ ΟΤΊΟΛ,. 

οὗ δοίϊνε ατξεῖκ οὐϊοάοχυ : [Πεγα σου]α θ6 ὯΟ ϑι,είεγ 

τηἸβίαϊα (ἢδἢ ἴο ἰακα Βα ΠΥΡΏΓΤΟ 85 ἃ. ἴγρε οὗ [ῃς ἀ15- 

 ῬεΙνιηρ ΑἸΠμΘηϊδῃ5 οὗ ἢ15 ἄαγ. Τῃδΐ βδοπῆοθ νγὰ85 ἃ 

.524772727147.}.. 

οἰ, δἰτηοδὲ ἃ ῬΠΡῈ ἰο [ῃ6 ροάβ (οΥρΊ Πα! τη6 ρσοάϑ᾽ 

[οοα}), νγὰϑ 50 {βογοιρηϊν τεοορηϊδεά ἴῃ ἴπ6 ατεεκ 

ΤΟΙ ]ΡΊΟΙ 85 ἴο πᾶνε ρβββε4 ἰηΐο ἃ ρτονευθ". ὙΠε 5βεηί!- 

Ἰηθηΐ ψὰ5 ΟἿΪΥ ἃ ῃϑίιτγαὶ ουΐοομης οὗ [Π6 νῖενν ἰμδΐ 

9065 Δη4 ΠΠ6ἢ 816 οὔθ ἴῃ Κιηά---δὴ 468. ψῃϊοἢ ψα 
ἤανε δἰγεδαᾶγ βδεξεὴ ἴο θὲ ἃ ἀἰϊϑδιιπηοίϊνε [εαΐατα οὗ {ΠῈ 

Ἠ  ]]εηῖο [αιἢ. 

ΓΘ ταβϑυ 5 οἵ [Π6 ῥργεοβαϊηρ ᾿ηνοϑι ρ ΟΠ ΠΊΔΥ ὈῈ 

[Ππ|5 Βυμητηθα ἃΡ. ΤῊἼΕ τηδῖη ρυΓροϑβε οὗ [π6 Ἐπ ἤγΡῆτο 

15. ἴο ἰεδᾶὰ (8 ψὰὺ ἴο ἃ ΠΙρθΟΥ σοποθρίϊοῃ οὗ ΡιθῖΥ 

{πδὴ νγὰ5 ῬΟϑ51016 ὑπᾶδγ [6 τηοϑὲὶ ογμοάοχ δε] 16 τη 

[ῃη6 ο]ά ατεεκ τα]ρίοη. Α8 ΒΕσοπ δ τηοΐϊνε5, ΠΈγα 

15 Πῖδί δηα [ογτεηηοβί ἃ. ἄδϑῖγε ἴο ἀείεηα ϑοοζαΐθβ ὈΥ͂ 

Θἤθηρ ἰῃαΐ ΟΥ̓ ΠΟάΟΧΥ 1Γ δοῖϊνε δηα ποῖ πυϊεβοεηΐ 

ΔΒ ΙΏΟΓΕ αἀδηρεγοιιβ ἴο [Π6 [ἈΠ Υ Δηα [Π6 5δίδία [δ 

[Π6 Πεϊθτοάοχυ οἵ ϑοογδαίββ: ἴΠ6.Ὲ αὺα 4150 1Π 6] Οδ ]0ἢ5 
οἵ ἃ ψΊ5ἢ ἴο πηρίόονα Π6 ΟσοδβΒΊ0ὴ ὈΥ͂ ΠΩΡρΑΙΠΩΡ ΒΟΠ]6 

Ι6550ῃ5 ἴῃ ἰορίο. ΤἼΕ τε]εοίϊεα ἀθῆβ ΠΟ Π5 ἃ΄α νϑ] δ Ὁ ]8 

85 ϑηθψιηρ αἰἤεγεηΐ ροιϊηΐβ οὗ νἱθνν οπαγδοίεγϑίς οὗ 

τπΠ6 ατεεκ τα]ιρίοη, αῦονε 8]1, [π6 δ] εΐ ἢ ἃ σΟΙΏΙΏΟΗ 

ΟΥΡΊη Δη4 ΠΟ ΠΊΟη ἰῃμΐογοϑίβ [ου ροαβ 8η6 τηβη. 

Ξαέλγῥῆνγο 
ἦς ἀγιοτοϑε 
Ζο 145 ογῖν 

δ. Υ, Οη ΤΠ πλγῥῆζο. 

δι Ὠἰδίογι αὶ ρεύβϑοη Ἔχοαρί ψῆδΐ γα ἰθδαῦῃ τομὴ ῬΪδίο. 
ΤΠα 5ἰδϊειηθηΐβ οὗ ἰδίθυ δυΐποΥβ γαϑὲ ἘΠΕ ΓΕΙΥ ὈΡΟῺ ἢ]5. 

ΔῈ ΠΟΥ γ. 

1 Αὐτῖοὶ]α ϑδογῆςσα ἴῃ Επογοὶ. Βυϊ. 

2 Μυτγ. Μεά. οὔᾳ πείθειν δῶρα καὶ θεοὺς λόγος. 

ἀμ δι μων λὼ 

Νοιμίηρ 5 Κπονῃ ἴοσ οετίαίη ρου ΕΠ ΠΥΡΉΤΟ ἃ5 



ΖΔΧΖ ΚΟ} σΟΊΖΖΟΝ,. “ἈΧΊΗ 

Τι 15. δριι6ά, ᾿Ἰηἀθε4, ὈΥ Ἔειρ ()ε Ἐδ] 4115 Ο(ο- 
τηοσαΐια6 Αἰἰίσαθ Αηῇαιδαα ἢ. 357 [0]].} [αὶ ἘπΡΟ]Ι5᾽ 

σΟΙΠΘαῪ οΔ]1εα Προσπάλτιοι νγὰ5 ἀϊγεοίεα ἀραϊηβί Ἐπι- 

{ΠγΡῆτο, ῆο νγὰ5 ἃ ἢδίίνα οὗ ἴῃς ἄξιηβ οἵ Ῥγοβραϊία, 
1ῃ 1πΠ6 {ΠΡ06 οὗ Αοδιηδηῖ5᾽. δῆαε Κπον ἴοι ϑιϊ485 
(5.ν. δρυαχαρνεῦ) παὶ [ῃ6 ῬΙΟΒΡΑΙΠ]Δη5 σεῦ ἀπ 64 

[ΟΥ {Π 61 δχίγοιηβ ΠΡΟ θη 655: δηᾶ ΒΓ ΠΥρΡῆτο, ννῃο 

ΔΟΟι56 4 5 ον ἔδίμευ, τηϊρηΐ ψν.6}1} θῈ ἴακβη ἃ5 ἃ ἴγρε 
οἵ Πῖ5 ἀειηδϑηηεη. Τὴ δος (μαΐ ἘΠ ΡΟΪΙ8᾽ ἀταηηα νγ85 

γυγι (6 Ἰοηρ Ὀεΐοτα 299, ἴῃ 6 δϑϑιηθα ἄαία οἵ Ἐπ ηγ- 
ΡὨΓΟ5 δοοσυδβαίίοη, πθοα ποῖ ρῖονα 4 ἀπΠου]γ, [ῸΓ 
“ἐ 5815 ΒΌΡΕΓΠΘ ποία δϑί, απ ραγαηλ Ῥ]αΐο συ γϑ 

[ο ροΥ τὴ ται] 5. Πα ΟσΙ : αὖ Π1Π1] ἀἸδίεϊ, ΠΟΙΏ]Ώ115 
141 Πρ. ΟΠ Θ᾿. δ᾽ απϑηΐο δηΐα δος 1556 βίας πδιη5" ἢ. 

᾿ Θοιης ἄερτεα οὗ ΡΙΟΡΑΡΗΠΥ. 15 ἰεηΐ ἰο ἴπ6 {ῃεοῖυ οἵ 

ο΄ Βειρῖς ὃγ [δε Πἰηε Ὁ 
Ν ᾽ 

Ἶ τί κατακροᾶσθέ μου τὰ μουσοδονήματα ; 

ΜΓ ΠΙΟΠ 566 Ι5 ἴο 411π46 ἴο 50Π16 5:0 ἢ {11 }ς5 οἵ ἰδηρσιαρο 
ἃ5 816 αἰἰτἱρθυϊεα ἰο Ἐπ ΥρΡητο ἴῃ ΡΙαῖοῖβ Οσδίγ]αβ : 

Ρ Ῥυΐ αἱ τπηοϑὶ [π6 ΤΠΘΟΙΥ 15 ΟὨΪΥ 8. ὈΠ|]ΠΙΔηΐ σοη͵δοίατζο, 

Δηα γγὰ 46 Ὀουηα ἴο σοηῆπα ΟἸΓΒΕΙν 65 ἴο ἴῃς ἘἸΒΙΟΠΙΕ 

ΡΙοΐυτα οὗ ΒΟΙΒΥΡ το. 

Ἐχοδρί τῇ τῆς αἰἸδίοριια οδ]]εα δἤευ τη, Ἐλππῃγ- 276 ἀῤῥειγς 

ΡὮγΟ ἀρρβϑᾶῖβ ΟἿΪΥ ἴῃ 1μ6 Οταίγ]υ8. ΤῊ ἀθβοτιρίοη “Ὁ ὙΕῚΣ "Ἔ 

οἵ πὶ {Πετὰ δοοογαβ ΒΕΒΕΓΑΙΙ. ψΙἢ ψνμδΐ να Εν κν ἰορἐδέ 172 

[τοι οἱ αϊδίορια : Π6 15 8 μάντις ποΐ ἴο 580 ἃ μανικὸς Ἄ 
γαΐγζης. 

ἀνήρ. ἼΠΕΓΕ Π15 ΠΓΘΏΖΥ ἰαῖζεβ (Π6 ἴοττῃ οὗ εἰγμηο]ορὶ- 

Ζίῃρ, Δη ἃ ϑοογαίεβ ὨΠΠΠΟΓΟΊ5ΙΥ τη Κ65 ὨΪΠ ΓΟΘΡΟΏΒΙΌΙ6 

ΤΌΓ ΠῚ5. οὐ ΡΠ] ΟΙορΊοαὶ νᾶρϑῦϊε8. καὶ αἰτιώμαί γε, 

ὦ Ἑρμόγενες (58 γ5 ϑοοαῖ65), μάλιστα αὐτὴν (55. τὴν 

1 566 ΕὙΠΖΘΟ Θ᾽ 5 Ργοϊθροιηθηδ Ρ. 153 [0]]. 
5. ῬΕΙΡΕ 1170. Ρ. 258. 8. ἹΚοοἱὶς ΕἾαρ. 245. 



ΧΧΙΝ ΖΜ ΖΚΟΡ ΟΟΊΠΟΝ. 

,ΠἾ}276 ἦε ἔς. 
ἐδε ἐν2έ οἵ 
“«4ἐἀεορεα7: 
ογίοαοχγ 
2721 
εο δε ζο,ί 
αεΐ0722 : 

ἃ σεϊοίζεΐ 
ας α 2͵γρ. 

σοφίαν) ἀπὸ Ευθύφρονος τοῦ Προσπαλτίου προσπεπτω- 

κέναι μοι᾿ ἕωθεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῇ καὶ παρεῖχον τὰ 

ὦτα. κινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ μόνον τὰ ὦτα μου 

ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς 

ἐπειλῆφθαι (306 Ὁ)᾽. Ιῃ (ῃ6 ρτδβϑεηΐ ἀϊδίορια {ῃεγα 
ΔΥΘ ΡΕΙΏΠΔΡ5 ΟΠΘ ΟΥ ἴνχο ΘΧΔΙΏΡ]65 οὗ ἘΠ ΒΥΡὮ ΤΟ 5 

ΡΒΠΟΙορΊοΔ] 5Κ1115 : θας 1ἰ 15 ΟΠ ΕΗ͂Υ 45 ἃ μάντις {παὶ ΠΕ 

ἰ5 τεργεβεηίεά. Ἐπ Ώγρῆτο ἰ5 ἴπ6 ἱποδτηδίίοῃ οἵ Ῥ]αΐο᾽ 8 

γον οὗ Αἰμδηϊδῃ οἱ ΠΟάΟΧΥ σα θα σΟΠΒΙβ[ΘΠΠΥ Ιηἴο 

ΡΓΔοῖοΘ. ΤΙΏΡΙ]ΙΟΙ ΠΥ Ῥα]Ιονιηρ ἴῃ 1Π6 οτοβα οὗ Αἰ Πθη5 

85 δ τι]ϊα οἵ σοοπμάποί, ἢ6 δοσαρίβ 411 ἴῃ6. ο᾽ΠοΧχΙοι5 

βίοΥ 5 δροις {Π6 σοάς δηὰ ἄδϑριβεβ ἴμ6 Αἰ μηδ 5 [ῸΓ 

ῃποΐ βῃῆθνιηρ {Π61}Γ [11 1ῃ {ΠΕῚΓ ὙΟΥΚΒ: ἃ ΘΌΡΕΙΟΥ 

ῬΘΙΒΟΩ [ἢ Ὦ15 ΟὟ Θϑπηδίίοη, ἢῈ 15 δ οὔσα ἰϑηδίϊοδὶ 

Δα σομρ᾽δοδηΐ, ανθῇ ΔῈ Πη Υ ἴῃ Ὠ15 Ὀδδυηρ, ἃ5. ΟΠ6 

ΜΏΟ Πᾶ5 βοϊνεά [Π6 Ρσγόῦ θη οὗ {πῸ Τ]ηίνετβθ. ὙΠ Θη 

ἢ6 15. οσοῃτοηίβα ΜῈ [Π6 ΠΕοαβϑιυ οὐ ἀείθπαϊηρ ΠΙ5 

Ροβιίίοη, μ6 ϑι θηγ115 ψ] ἢ [Π6 Δ Π214 016 σοηἀββοθηα!ηρ 

511116 οὗ ἃ τϑῃ ΨΠΟ 15 ΠΡ νου 5 ἴο τραϑοη, ὈΘΟδι156 

ἢ6 οἷαϊπηβ ἴο βίδπα οἡ [Π6 ΠιρΕΥ ρ]ἰξοσγη οἵ 1ΠΒΡΙΤΔΈΟΗ 

δηᾶ ΓΑ : δπμᾶ ψἤθῃ ἢ6 15 τοίαϊθά, ᾿ηϑιθδα οἵἉ αἰβίγαϑί- 

Ϊηρ; Ὠϊτη561{, μῈ ἴα Κεβ5 τείαρα 1 [ῃ6 οἹά ῥΡοβιοῃ ΠΌΙη 

ΜΙ Π6 μᾶ5 ἰΙοῃρ ᾶρὸ Ὀεβη ἀιϑοᾶρεά. Ηδ σομλ 165 

[ῃ6 ψοτῖϑί ἔδαΐασοβ οἵ ἃ βοϊο δὲ δῃά ἃ ρτῖρ. Βαΐ ἴῸγ ἢ15 
ΟΥ̓ 5 ποῖα δ 1ῃ ὨΙτη561{, μ6 τρῃΐ Ὀ6 ταραγάβά 85 

8. ἴγρε οἵ [με μάντις ἀλαζών". Του 11655 [Ππ6 Ρἰοΐαγα 15 

1. ΟΕ, 1014. 299 Α τῇ τοῦ Ἐῤθύφρονος ἐπινοίᾳ, 407 Ὁ ὄφρα ἴδηαι 

οἷοι Εϊὐθύφρονος ἵπποι, 4ο9 1) ἡ τοῦ Εὐθύῴφρονος μοῦσα (ἘΥϊίΖϑο 6 

Ῥτοϊοεσ. Ρ. 154). ΤῊΘ Ἔχρζαββίοη οἱ ἀμφὶ Εὐθύφρονα ἴῃ 399 Ε 065 
ποὶ οἵ οοὔχβθα ἱπΊΡΙΥ ἴπαὶ ἘΠ ΠΥρῆτο ἢδά ἃ [ο]]ονίηρ οὗ Νεο- 

ΘΥΔΤΩΤΩΔΙΪΔΏ 5. ᾿ 

2 ὅξε ποίεϑ οῇ 2 Β 8η6 3 Β, [1265 11 δηά 18. 

8 ὅδε Ατ βίοι ε᾽5 δοοουηΐ οἵ ἀλαζονεία ἰπ ἘΠ. ΝΙσ. 1ν 13. 

Ῥ. 1127 13 Π΄., 65ρ. 1127} 10---20 οἱ δὲ κέρδους (50. χάριν ἀλαζον- 



ΤΥ ΚΟΡΟΓΊΤΤΟΝ. ΧΧΥ 

ονεγάγαμπῃ, θαΐ ποῖ ψιποὰΐ τϑᾶβοη : ἴογ Ῥ]αΐο᾽β ου]θοῖ 

γγὰ5 ἴο σοῃίγαϑί {π6 Ἰορίοδὶ ουΐοοτης οἵ {πΠ6 ΑἰΠθπῖδῃ 

οἵα ψηἢ {Παΐ οὗ Π15 πηδϑίει᾽ 5, 1 οὐευ ἴο 5ηθν {παῖ 

[π6 Αἰπεηΐδηῃβ πὸ Ιοηρεῖ ε]θνεα [Π6 Ὠδί]ΟΠΔ] ΓΘ] ΡΊΟΏ, 

ΔΗ ὙΕΙΘ ΤΙΡΕ [ῸΓ βοπιθίίηρ ΒΙρΠ τ᾽. 

8 4. (ὐδηιτε1γ671655 07 ἐς 7). ὐοσΊμ6. 

ΘΙΊη66 {π6 ἅπη6 οἵ Αβιί (1816), ἀουθίς μανε [τ6- 
Πα ΠΥ ΘΕ ΕΧρΙ βϑεα 85 ἴο [ῃ6 διυιπαϑηίοιγ οὗ τῃ6 

ἘΠ ΠΥΡΏτοΟ, ἀπαᾶ ἢοΐ ἃ ἴδυνγ οὐ ]ο5. ἤᾶνα σδίερΌΓΟΔΙΥ 

ἀδηϊθα τ. Βα [ῃ6 ονεγ αὶ πηηρ Ὀαίδηςα οἵ ορ]ηϊοη 

15 ἴῃ ἴδνουγ οὗ τεραγάϊηρ [ῃ6 αἸϑορθ 85 ἃ βεηθηθ 

ΜΌΙΚ οἱ ΡΙδίο. 
ΗΘ δριτηξηίβ δαάναηοθα ὈΥ [ῃ6 ρα οἵ αἰίδοϊκ 

816 οὗ νεῖν αἰεγεηΐ ψειρῃί. 

Θἰδγίηρ ΜΙ (Π6 Ποίοη ἴπαΐ ΘνΘΙῪ σαησηθ α16- 4479)77071:15 

Ιοριια σοηῃίβιηβ 50Π6 ροϑιίνα ἰεδοῆϊηρ ΕἸΠΕΥ σουκεα ἀμμὲ αν 

᾿ ΟἿ ΟΥἉ δἷ Ἰεαβί βιιρρεβίεα, Αϑί γοϊθοίβα (ῃ6 ἘλΥΡτΟ 7.655 οΥ ἐ}ε 
Οὐ [ῃ6 ργουπα ἴῃαΐ [Π6 εδβϑεῆοα οἵ ριεῖυ 15 ῃοί ΠΣ » 
{ΠοτούῦρηΪΥ ᾿ηνεϑιραίεα “οὐεΥ δ Ῥ]αἰοηίβομε δ εἰ5ε ἡ» αδυοίά δῇ 

ΔΌΟΝ ΠῸΓ δηραάσιυξοι""ς, ΒΟΠ]ΘΙουτηδοθεσ ἢδα δἰγεδαν Ἐαέδε Τ᾿ 
γεα564 ἴο 41|1|οὁὐἷὺ [Π6 ργεϑεηοα οὗ δὴν ἀορτζηδίο [θδοῃϊηρ 

ἴῃ (ηὴ6 ἘΠ ΠΥΡΏτΟ, ψν 116 511} τείϊδιηϊηρ ἰὑ δίηοηρ [Π6 

ΟΥΚ5 οἱ Ρ]αΐο. ΒΌΙΓ γξαῖβ ἰαίευ 10 νγὰβ ροϊηϊεά ουΐ 

ὈΥ ϑοςμεγ [Πδὲ Π6 τεααυϊγεα Ὠϊηΐ οὐ ροβιίνε ἀοοίη6 

εὐυόμενοι τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται) ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς 

πέλας καὶ ἃ διαλαθεῖν, ἔστι μὴ ὄντα, οἷον μάντιν σοφὸν ἰατρόν. 
Νυτηθηΐιβ δοίια ΠΠγ ταίειβ ἴο Ἐλα ΠΥΡῆγο 45 ἄνδρα ἀλαζόνα καὶ 

κοἄάλεμον (ἀρ Εἰ αβαΌῖαπὶ ΡΥαερ. Εὐὑνδηρο]ϊοα Χ111. 5). 

1 566 ΔΌΟΥΘ Ρ. χίχ. 
2 ῬΙαίοη᾽ 5 ΓἜΌθη παηα ΘομχἝεη Ρ. 470. 

ὃ Ὅεθεγ Ρ]αἴομ᾽ 5 ϑοῃυεη Ρ. 62. 



ΧΧΥῚ ΖΧΖΑΚΟΡΟςΤΊΤΟΝ,. 

νγ85 ἴο θ6 ἰοπη ἴῃ {Π6 φιαϑβίίοη δ ἀτεββεά ἰο ἘΠ ΎΡῆτο 
΄ἴΠ13 Ε. ΑΠΕΓ ΠΙτη, Θ 56} ἢ] (1855), ΜΚ (1857), 

δηᾷ Ἰαίεσ, ΒοηϊΖ δηα Γ,βομ δ] σ᾽, μαναὰ 4}} τεσορηϊζοα 

[Πδὲ [ῃ6 ἘΣ ΠΎΡΓΟ 15 ἴδΓ [το π} Ὀεὶηρ ἀδνοιϊά οὗ ροβιίνα 
[εδοῃιηρ. ὦ 

ΤῊΘ νιεν5 οὗ {656 βοῃοὶαῦα μᾶνα Ὀεαη βυδ]εοίεα 

ἴο ἃ 5ρ  Πιεα οτιἰοίϑπη ὈῪ 7οβεῖ ὕάρπεσ, ἴῃ ἃ Βγπη 

Ρτορῖδῃ οὗ τ8δ82---52 ΡΡ. 6---τῦῦ, Ὀθὰϊ Π6 Πᾶ5 ποῖΐ 

βισοεοάξα ἴῃ ψεακεηϊηρ [Π6 Ροβιοη οὗ Βοπῖίζ, 1 

οΟηΐϊγ ψὰ 86 ΜΠ] Πὴρ ἴο δαάτηΐ πὲ ῬΙαΐοβ πη δ ῃ Πρ 15 

ἢοΐ Δ]νγαγβ αἰβοονεσγαῦ]α νου βοῖης εῆοτγτέ οἡ {πῈ 
Ρατί οὗ [ῃε τεδάξυ. [ἢ νεῖν οὗ ΟἿἿ ὈΓΘΥΙΟΤΙ5 αἸΒΟ 550 

Οὔ (ῃ6 Ἰεδάϊηρ τηοῖϊνα οὗ {ῃεῈ Ἐπ ΠγρΡῆτο, σψιποαυΐ 
γα Ιβιηρ [ῃ6 συσβίίοη θέμε Ρ]αΐο οουἹά μᾶγα νυ ίθῃ 

ἃ. ῬΌΓΕΙΥ ΡΕΙγαβίς αἰ οριιθ, να ΤΊΔῪ ἴα Κα 1 δ5 σεσίδι ἢ 

[Πδὺ 1Π6 ΔΙρια πηθηΐ5 ἀρϑιηϑί {Π6 ργαβαηΐ ἀἰδίορτα ΠΟ ἢ 

ΔΓΕ ἀγδύγῃ [ΤΌ 115 Δ] ερσεα δΌβεησε οὗ ἀορτηδίο [εδοῆϊηρ 

Π1155 {ΠΕῚΓ τηλτκ΄. [{ οδππηοί παρε Ὀ6 μηδ ηΐδιηθα {παῖ 

1η6 ἘΠ ΠΥΡΏτΟ Ὀγ 1{561{ σοπίδιηβ ἃ οἰθδσ δηα ἀεῆπιῖα 

ϑοϊΪαοη οὗ {ῃ6 ργόθίθιη ργοροβεᾶ: θυξἦ {Πϊς 15 1ῃ {π]} 

ἩΔΙΓΊΟΠΥ ἢ Ρ]αίο᾽β τεργεβϑεηίδίοη οὗ {πΠ6 ϑοογδαίς 

τηδίῆοά. ϑοοταίες ἄοες ποῖ ἴδκε ρϑὶῃβ ἴο β]]ρῃίεη 

[Πο56 ψ ἢ ΟΠ 6 σΟΉν ΕΥ565 Π01655 {ΠΕῚΓ ΠΌΓΠ]Π]ΔΊΟΠ 

15 ΒΙΠσΕσα : δηά 1 15 πηδηϊξοϑέ ἔγοτα ἔμ6 ΠΟ]6 ἴοηα δηὰ 

Βεδτίησ οἵ ΕὈΓΠΎΡῆτο (παὲ ἄνθη ψνΠ116 Ῥγοΐββϑιηρ ΠΙ5 

ΠΑ Ὀ1ΠΠ ΠΥ ἴο ἔΌΠ]ονν ϑοογαίαϑ ΠῈ 511] 6] θνα5 Βιτηβεὶῇ 

το 6 τη ἔπε τιρῃϊ." 

1 Ὅϊα ὁσιότης Ὀεὶ Ρ]αΐοη : Μεῖδη 1879. Οπ {Π6 οἶδμεσ μαηά, 
ΘΟΙδαγβοπιηϊάέςκ (016 ϑδιησηϊσησ ἀεΥ Ρ]ιοηίβομθη ϑοητ θη Ρ᾿. 

300 1) ἀξοϊαγεβ Ὠἰτηβ6]  ἀροη με 5146 οὗ Αϑί. 

9 Τῃ {86 Ζειιβοσγις δπὶγ ὅϑί. αγιλῃ. ΝΟ]. ΧΙ, 3. ἢ. 275 τ 

ΤΙ, Δυοζίζϑ Υ αἰσὸ ὄχργοββεβ Ὠἷβ βιγρυῖβα {παῖ Ὁ ΑΡΕΥ 5μου]α 51} 

οἰἴησ ἴο Ηΐ5 θεϊἸεΐ ἴῃ {ΠῈ βρατουβηεϑβ οὗ {πε ἀϊδίορτια. 

8. 566 Ποΐβ οἢ 11 Ε: 4 Ἰη Τῇ 8; 



ΖΜΖ ΟΡ ΘΟ ΤΖΤΟΛ. ΧΧΥΠΙ 

Α {ΠΕ Υ διριπιεηΐ ἢδ5 Ὀδδη ἔοι ὈΥ ϑοῆδατ- (2) 726 
ἔπε - «67,165 ἦς 

ΒΟΠ Πα τη [Π6 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ππηίταα ταργεβδαηίδιοῃ οἱ ν ἡ 721157627- 
Βοογαίθϑ σίνεῃ ἴῃ ἴῃ6 ΒΛ Πγρῆτο. Τὸ ἰεανα Ἐλπῃγ.- σἐρέεώ 

5 - ζη {δέ ῬὮΓΟ 1ἢ ἃ οοι586 οἵ ψιοΚοα οοπάιπιοῖΐ, ἀηα Ρᾷ55 οἢ ἴο ἀὐ ΤΟΣ 

ἀἸβουβϑί Ο5. ΟἹ ὅσιον δΔη4 ἀνόσιον ΜΏΙΟΝ Πᾶνε ΟἿΪΥ ἃ 
Ταιηοία Ὀεδυηρ' ΟΠ {Π6 51 {πϑΈ]1Οῃ, 15 ἸπΠοΟὨΒ᾽δίθηϊ (1 ΚΘ 

ΘΟΒΔΑΥΘΟΙΤΩ141) τ ἢ Θοογαΐθβ᾽ ψ611-Κοννῃ Ρτϑοίιοα οὗ 

55:5 1ὴρΡ ΠΙ5. {65  ἴο ᾿πηρτονε {πε ὶγ οοπάπος ὈγῪ 

{πεοσείϊοδ! ἀἸβοιββίοηθβ. ΤῸ [Π15 1 566 Π15 ἃ 50} Πο] 6 ηΐ 

ΔΏΒΨΕΙ ἴο ροΐπίὶ οὔξ {Παϊ γα δῖα ἀοα]ηρ πεγα ψ ἢ 

᾿ Ρ]αίοβ ϑοοζαΐεβ, δηα ποΐ ΧϑΘηΟρΡῃΟη 5: ΠΟΙ 816 {ῃ6 

ἀἸβοιβϑίοηβ οἡ ὅσιον δἰ 4]] ᾿[σγεϊαναηί, θα. {ΠΟΥΟ ΡΉΪΥ 

ΪΠ ΠΔΙΠΟΩΥ ἀνε ΜΙ ΧΕἝΠΟΡΠΟΙ 5 τερτεβεηίδίοῃ οὗ 

[πε ϑοοζαδίιο πηδίῃοα 85 δῇ αἰ(βῃιρί ἴο βϑίβ 15 ἃ λόγος 

ίογ [ῃ6 τερα]δίοη οἵ σοπαμποί. 

Μοῖξ βεῆΐουβ νουἹᾶ βεε ἴο 6 {π6 δριμηδηίβ (3) “Περοά 

ἄταννῃ ἴτοιη με Δ] ορθα ἔοττηδὶ δηᾶ βἰγαοίαταὶ ἀεδίδοιϑ εὐττος α 
οἵ [Πε ἀϊαίοσιιθ. ϑναρηογ" ἀεϑοδηΐβ Προ {Π6 “Ρονευΐυ 

Τηδηϊδϑὶ ἴῃ [6 ἘΧχίαγη8] 5ΘΟΘΠΕΙΥ δηἋ ΟΠδγϑοίθ  ϑα  Οὴ 

οὔ [ῃ6 δοίογϑ᾽ : ἰῃ 6. ψῆο]α ἀϊδ] οριια 15 σαυτθ α οἡ Ὀδίνγεθη 

ἔνο δοίοιβ δηα ψὰ ἤεδδγ ποίπιηρ οἱ διιαϊζοῦβ, ἢ βριία 

οὗ {πΠ6 Ῥυβϑυ ατδγίευ Ώεγα [Π6 506 η6 15 ἰδ1ἃ ; δοογαΐίεϑβ 

ἴ5 ποὲ {τι ἰο ΠΠ{ ἀπα ΕἸ ΠΎΡΓΟ 5 ρογίγαϊς 15 ἀρβαγα]ν 

ονθγάγανῃ ᾿ ΤῊ ΟἹ Πηᾶχ 15 τεδοῃθα ψῃθη ἴῃ ΟΥΠΟΙ5]ηρ 

(ηὴ6 νογᾶβ. οἵ ϑοοίαίεϑβ ἴῃ 2 Ὁ (ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ ὑπὸ 

φιλανθρωπίας δοκῶ αὑτοῖς ὅτι περ ἔχω ἐκκεχυμένως παντὶ 

ἀνδρὶ λέγειν, οὗ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς 

ἂν ἡδέως, εἴ τίς μου ἐθέλοι ἀκούειν), ΥΔΡΏΘΙ ΤΟΙΉΔΙΚ5 
ΦΑὐΓ ψΨΕΙΟΠΕΙ ϑεῖῖϊα α16 Τ9πρεβομιοκΠοῆκΚεις Περί, 
Ὀτδσηθη ΨῈΓ πος ΜΕΙΓΕΙ Ζὶ οὐ, ἔΓαρθ ἢ ΠΠΤ, 

ΟΠ ΕΥ ϑοκγαίεθϑ ἄδΖα 445 (ε]α δία μου ἢτηθη 50]16ῃ, 

: 1 16 ϑδιηαηρ ἄογ Ρ]αἰοπίβομεη ΘΟ τ θη ᾿. 3093. 
3 ΞΡ. 6. [ 



(4) 71λαέ 
ἔλε ἐλδο7} 
οἵ ]άξας 15 
47707160146- 
ἐν δ7»- 
2ὠογεώ. 

ΧΧΥΠΪ ΖΜ ΖΑ ΟΡ ΟΟΖΊΟΝ, 

ἦα ΕΓ ἴῃ ἄδγ Αροϊορὶθ πὰ ρου οἰπθ ΜΊηθ νεγῆιρι}᾽ 

Ὗ 8 τ ΔῪ Δ]1ονν ἐπαΐ {π6 ἀἸδ]οριια 15 ἱπξευῖου ἴῃ ἀγατηδίϊο. 
Ρον ΟῚ ἴο [Π6 δεϑβὶ οἵ Ῥ]αίοβ ούκβ ψιπουΐ ἀδηγίηρ 1 

ἴο ΡΙαίο: δηά δ5 ἴοσ ἘλΙΠΥρΡηΤΟβ ροχίγαι, 1 ἴξ 15 
Ἰηθαηΐ ἴο Ταρτθϑεηΐ {Π6 ἸορΊοΔ] ουζσοτηδ. οὗ δὴ δοῖϊνε 

(11 ἴῃ [Π6 ο]α ταινίῃ ΡΥ, 10 15 ἀου θ11655 1πΠ 6 ΠΕ] ΟΉΔΙΠ]Ὺ 
ον θσάσανῃ... | 

ΠΑ ρτϑαῖΐ ἄθὰ] ἢδὰβ Ῥέξη τηδᾶθ οἵ {πΠ6 βϑυρροβεα 

Δ] ϑ!οη ἴο [Π6 ΠθοΙῪ οἵ [4685 ἴῃ καὶ Ο---Ὁ δηᾶ 6 ἢ---Ἑ. 

Τῇ 15 οῃιεῆγ οἡ {ἢ15 ργουηᾶ τηδὲ ΤΠ] εθογνναρ᾽ το]θοῖβ [6 
ἀΙΔΙορσαθ, δηα ϑομδδιβοῃιηαις" Πδ5 564 {ῃ6 58Π16 

ΔΥσατηθηΐ ΜΙ ργθαῖ ΘΠ ρΠδ 55. ὙΠῈ ψογάβ (1Π καὶ Ὁ) 

ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνοσιότητα (516), ΔΡ- 

ΡΙΕα ἰο ἀνόσιον, ἢαγε ᾿πουτγεα [Π6 Ἔβρεοῖαὶ σδηβαγα οὗ 
ΘΟΠΔΑΥΘΟ τ ΐ δη4 αρηεγ,, Απᾶ 1ἴ πηαβί θ6 δ᾽] ον 

[Πδἰ δῇ 168 οὗ ρυζα δῃηά δϑβοϊαϊςε μερϑί!οῃ 15 ἃ 51 ΠΡΊΙΪΑΥ 

ἀοοσίτης ἴο πηϑεί ψΊ τη Ῥ]δῖο. Βαΐ, ὈΕγοηα 8}} ἀοιθί, 

1Π6 οοτθοῖ τοδαϊηρ ἢ [Π15 ῬΑΥΠΟΙΪΔΥ ρᾶδϑαρα 15 [6 

κατὰ τὴν ὁσιότητα οἵ ἴπε Βοάϊδοϊδη τηϑη δουρί": δηά, 

Οἡ {Π6 ΡΈΠΕΙΔΙ ααδϑίίοη, Βοηϊζ᾽ ΒΘ αΙῺ85 ἴο0 Π16 ἴο ἢανα 

ΠΟΠΟΙ5Ίν οΪγ σον {Πᾶΐ [Π6Γ6 15 ηο Κηον]εᾶρα νηδΐανοῦ 

οἵ (η6 1468] [ΠΘΟΙΥ [ΠΡ]166 1η ΕἸΓΠ6Ὶ οἱ [ῃ6 ρΙδοθϑ οἰβά. 

ΤΠ λόγοι ἀτε ποΐ ῃγροπίαβίζεά, βίποβ ἴῃ τὸ ὅσιον αὐτὸ 
αὐτῷ, αὐτὸ ὈΕΙΟΩρ5 ἴο αὐτῷ Δηα ποῖ ἴο τὸ ὅσιον, ΜὙΏ1]6. 

[Π6 ἜΧρΥ͂ ϑϑίοη ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν 15 ῬΔΓΆ116] ἴο [68 

ψΟΥ5 ἴῃ [ῃ6 Μεηο (72 6) οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν" 
ΑΔ 5 λχ ᾿ ,» 5 φ ,. 5 3." 

κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἶσιν, ἐν γέ τι εἶδος ταὐτὸν 

ἅπασαι ἔχουσι, δί ὃ εἰσὶν ἀρεταί. Ξϑ΄ΤΔ11ΔΓ Ρά5588568, 

ἴῃ ΜΏΙΟΙ [6 ἜχρΎθϑϑίοηβ ΠΟ ἢ ψεγῈ δεγναγαβ 5686 

ἴῃ σοῃηρδοίοη ΜΠ {με {Πθοῖν οἵ 1άε85 οσσαγ 1Π 5ρ6αϊς- 

1. ΤὐηἰθυβαομθηρἝη Ρ. 2851. 3.1.6. Ῥ. 204. 
8.1.6, Ρ. 22- ᾿ 4 566 ποία 222 ἤθε. 

5 ῬΙαί. Βἰπ. Ὁ: 240 - 

ταὐρωδοὶ 

πεν, ϑυλυω Μὴ νον ἘΣ ΨΑΥ 



τντρορσστίον, ἢ ΝΣ 

 ἰηρ οὗ [6 ϑοοζαίϊο λόγοι, ΔΙΘ [ὯΓ ἴγοπὴ σγὰγα ἴῃ (Π6 
᾿ς ϑοοζαδίίο ἀἸδΙοριιθ5: [Ὁ Ψ1} βαβῆοα ἰο τϑίευ ἴο (Π6 Βτϑί 
ΑἸοΙ Ια ἀ65 129 Β δπ4 130 ἢ (ὃ ἀρτι οὕτω πως ἐρρήθη, 
ὅτι πρῶτον σκεπτέον εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό" νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ 

αὐτοῦ αὐτοῦ αὐτὸ ἕκαστον ἐσκέμμεθα ὅ τι ἐστίν), δηά 
ἴο ἴῃς. ΗἸΡΡΙ45 Μδα]οῦ 289 Ὁ εἰ δέ σε ἠρόμην, φήσει, ἐξ 

᾿ς ἀρχῆς, τί ἐστι καλόν τε καὶ αἰσχρόν, εἴ μοι ἅπερ νῦν 

ἀπεκρίνω ἄρα, σὺ ἂν ὀρθῶς ἀπεκέκρισο. ἔτι δὲ καὶ δοκεῖ 

σοι αὐτὸ τὸ καλόν, ᾧ καὶ τἄλλα πάντα κοσμεῖται καὶ 

καλὰ φαίνεται, ἐπειδὰν προσγένηται ἐκεῖνο τὸ εἶδος, τοῦτ᾽ 

εἶναι παρθένος ἢ ἵππος ἢ λύρα; Τῇ ΠΘΙΠΕΓ οἵ [656 ἔγγο 

αἸα!οριιεβ ἰ5 ἰη6 168] {ΠΕΟΥῪ Ργαϑαρροβαα: Ὀυΐ δἃ5 1ἰ 
γγὰ5 οὨΙοῆν ουἱ οὗ [6 Βοογαίϊο λόγοι [μὲ ΡῬ]αἴο᾽5 [ΠΘΟΙῪ 
οὗ [4645 νγγὰ5 Ἔνοϊνεά, 1ἰ 15 ΟἹ]ΥΚ πδίιχαὶ ἰΠαΐ ἴῃ6 ρῆταβο- 
ΟΙΟΡΥ οὗ ἴῃ ἰαΐευ [ΠθοῦγῪ μου ]α βοπηθίϊηηες θ6 τι564 ἴῃ 

σοπηροίίοη ΙΓ {π6 δαυοῦ; δηά τπ6 τποῇ ἀἰβουβ5θθά 
Ρᾶϑϑαρε ἴῇὼ ἴῃς ΕΓ ΠΥΡΏΓΤΟ 15 ΘΧΊΓΘΠΊΘΙΥ νϑ] 8 }0]6 ἃ5 ἃ 

πη ἴῃ [Π6 ομδίη οἵ ἀβδβνθὶορμηιθηΐ, βίποθ θεϑι θα [ῃς 

ΟΣ 5 ἰδέα ἀηα εἶδος ΔΡΡὈΙ]ΙΘα ἴο [ῃ6 ϑοοίδίίο λόγος νγα 

Πηα (πὰ σοηςοερίὶ τεραγάθα 845 ἃ παράδειγμα, ΘΧΔΟΙΙΪΥ 

πΚ6 [ῃ6 Τάδε ἴῃ Ῥ]δίοηϊς θδοῆϊηρ σΘΠ τα ΠΥ. 

ΤΆ 15 ἔασΠεσ ροϊηίεά ουἱ᾽ [Πδὲ 8δῃ ᾿τη δον οὗ Ῥ]αΐο (5) 7 1αἕ 
Ε Σ ἐδε 

ΤΩΡ 1611] ἤᾶνα οοτηροβαά [Π6 ἀἸαϊορια 85 ἃ 5ϑ 0 η ΤΣ Τνδδες 

ΟἹ {πε ἰοχί ἴῃ {ῃΠ6 ἘΘΡΌΡΙΙς (11 378 Β) οὐδὲ λεκτέον α ῥαδελ- 
τυ 7 7707) 

: , οἵδέγ 
ποιοῖ, οὐδ αὖ ἀδικοῦντα πατέρα κολάζων παντὶ α«ϊαίορηός. 

’ 9 ’ ε 3 ΄Ν Ἁ 3) ΩΝ «Ἁ Ἀ 

νέῳ ἀκούοντι, ὡς ἀδικῶν τὰ ἔσχατα οὐδὲν ἂν θαυμαστὸν 

τρόπῳ, ἀλλὰ δρῴη ἂν ὅπερ θεῶν οἱ πρῶτοίτε καὶ 

μέγιστοι. ῬΙαΐο [ῃδῃ ρτοσββάβ, ἴῃ ἰδηριιαρα Ο]Ο5ΕΙΥ 

ΡΔΓ4116] ἴο {παΐ οὗ [ῃ6 Ἐπ Πγρηγο", ἴο δηΐου ἃ ργοίεϑβί 
δραϊηδιὶ [6 βίου θϑ οὗ νγαΐβ θείη ροάϑβ, νῃθίΠ6Γ βυηρ 

οὗ ἴῃ Ροδίγυ, οὐ ἀδριοίεα οὐ σδῆνδβ, δηα σοηο 65 

1 Αβί, Ρ. 472. | 
23 (οιηραῖα Βα ΠΥρὮγ. 6 Β ἢ ἈδρΡ. Π| 378. 

ΔΑ. Εσ. ᾿ Κ) 



ΧΧΧ ΖΜΟ ΖΤ79Ο ΛΔ, 

ΜΠ 8Δῃ ΘΙ οα πε ηΐ Ἀϑϑουίοη οὗ [Π6 ΒΌΡΤΘΙΩΘ ΡΟΟΘΏ655 οὗ 

(οα. ϑϑομδαγβοῃηηάτ᾽ σοη]εοίατεβ ἰπαὲ πε δαΐμοσ οὗ 
τῆς ΕΠΙΠΥρΡΗτΟ δα 8150 ἴῃ νἱεν [6 ραβϑᾶρα ἴῃ {π6 
Τ1Αν5 (ΙΧ δός 6), ψετε Ρ]αΐο ψου]Ἱά 1ηῆϊοΐ ΟὨ]γῪ ἃ τηοάε- 
Ταῖε ΡΘΏΔΙΓΥ [ἢ σ4565 Οὗ τη 5] ΔῈ ΡΠ ζΕΥ ΤΕ ΒΘ  Ὀ]]ηρ' ἐπαΐ 

ΠΟΙ 64 Ὀγ ΕΓ ΠΥΡΉτΟ᾽ 5 ἔαί μεσ. Νατηδσοιιβ ρΡ8Γ8}16]5 

ΜΠ (μῈ Μεηο δηά {πε Τμϑδείδίιβ τα δ]5ο αυοίεά: 

1ῃ Ῥδυίουϊατ, [Π6 σΟΠΊρΡΔΙΒΟη Οὗ ὑηβίδθ]6 4685 σῇ 

ἤρυγεβ Ὀγ Τϑαβάδιβ (11 Ο--Ὲ 8Πα 1 Β) 15 ΒῈρΡροβεᾶ. 

ἴο Ὀ6 Ὀοτγονγεα ποτὰ ἴπ6 Μεηο (97 Ὁ---Ἐ), ΟΥ̓ Εἰ40ο- 
᾿ταϊεά ουΐ οὗ [Πε Ἐχργεϑβίοῃ ἴῃ με Ὑβεδείείαβ (203 9) 
καὶ οὕτως ἡμῖν ὁ καλὸς λόγος ἀποδεδρακὼς οἰχήσεται. 

Θοοζαΐθϑ᾽ ἀδιηδηα δὲ ἘΠ ΠΥΡΏΤΟ 5ῃου]ά ρῖνα ἴῃ ΠῚ5 

ΘΏΒΨΕΙ ηΟΐ ἃ ΡΥ} οὗ [ΠΙηρ5 ΠΟΙΥ Ὀαΐ [Π6 οΠ6 ἔοστη 

οὗ ΠΟΙΙη655 ΤΕ ΠὯθβ τπι5. οὗ 51Π21|8Γ ραβϑϑαρὲβ 1 {Π6 

Μδηο (718 ἢ 74 Α) δηά Τμαδείείϊαυβ (146 κ 8). Απάᾶ 

ΔΙΠΟΩΡ ΟἾΠΘΙ ΤΟΙΏΙΙΒΟΘΏΟ65 οὗ [ῃ6 αἀἸδίορτιεβ ηοίεα ὈΥῪ 

ΘΟΒΔΑΙΒΟ Πα ς 15. 1[Π6 ἐοθο οὗ [Π6 Ῥῃδεάμπιβ (229 0) ἴῃ 
ϑοογαίαϑ᾽ φαδϑίοῃ (6 Β) ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς φιλίου, σὺ 

ὡς ἀληθῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτως γεγονέναι : 

7 ́ εεε ΘΙΓΙΚΙΩΡ ἃ5 [656 Ρ818116]5. ᾶγε, 8η4 Ἔβρεοιδ! ν [Πα 

Αγ ΦΈΡ 71:5. ἔγογῃ (ῃ6 ἘΘΡΌΙΠΟ, [ΠΘῪ ἀγα ΌΥ ΠΟ τηθδῆ5 Ἐπορ ἴο 
σἵγιοῖν αἰ ς : 
ἡορείζεγ, 51.Π} 5 1 ἀδηγιηρ ΠΕ ἘΓΠΥΡΏτΟο ἴο Ῥ]αῖο. ψεσα 

αὐ λρε ,, ἴδε ᾿άδα5. ἴη αιαδβίίοη ΠΟΤῈ ΠᾺΠῪ δπα εἰδθοσδίεὶυ 
γουε λε ΜΟΙΚΕΑ͂ ουξ ἴῃ ΟὔΤ ἀϊδίορσιια δ δἰβονῆεγα, δηα ἢ 

μέλνβήγο σγραῖου ἀταπιαῖϊς ρονοσ, [Π8 βϑῖὴθ οὔ ο5 νου θ6 
2, 72025. - 

τεδαν (ο ἄουδί ψῃείμεγ ἴἤοβα οἴμεσ ἡἸδοραβ ΕΓΘ 

σθηυϊηα. [ΙΓ {με6 αϊδίοσαβ οοὐἹἱά Ὀ6 βῆαεψῃ ἴο 6 
ΒΡΌΓΙΟΙΒ ΟἹ ΟἴΠΕΙ ῥγτουηάᾶβ, βιο0 ἢ ον άθησα 85 [ἢ15 
μου 6 νδίυδῦ]α 85 βῃοσιηρ ποῖ Μηδ ΠΌΔΙΓΙΘ5 

[)6 [πηϊϊαΐου δα μονβα ἢϊ5 δίοπθ: Ὀαΐ, 85 ἴἰ 15, [6 

ϑδ1ὴ8 [Ιἄξδαθ σοῃ τη Ὲ4}}}0 ΤΟΑΡΡΕΔΥΓ 1π ἴῃς δαμςεα!ν 

ΑΕ ρ δνῆν Φ ΘΕῚΣ 



ΨΜΤΡΟΡΟΟΤΊΟΔ, χανὶ 

ΘΘΏΌΠ1η6 ΟΙΚ5 οἱ Ρ]αΐο, δῃὰ 1 ψὰ δῖε ρτδραγεά ἰο 

Δὸν μας {Π6 ἘΜ ΠΎΡΓΟ 15 ἃ σοΟΠρδΙδίν ΕἸ Υ ΘΑΓΥ 

ἀϊαίοριιθ, 1 ΤΩΔΥ ΜῸΘ6] 6 ἰμαΐ 1ῖἀεὰ5 δῃηά ἱπηᾶρο5 
ΘΙΏΡΙογεα ἴῃ {15 ΘΑ ΠΥ ψοΥΚ ψεῖα δἤεγναιαβ οὃχ- 
Ραῃάεα δηῃᾶ ἀδγεϊορεα Ὀγ ΡῬ]αῖο ἴῃ ἢΪ5. πιοσα τηδίατο 
Ῥιοάαποςοη8. 

ΤΠ15 ἰοδαβ τι5 ἴο β8Υ ἃ Μψοτ͵ὰ δ5 ἴο [η6 ἄδίβ οὗ [ῃ6 μαΐ οὔ 

ΒΡ ΠγΡρῆτο. ΟἿ εχίεγηδὶ αν άθηςσα {Πθσα 15 ΠΟη6: ΜῈ τ: 
: ταἰορηε. 

ἤανθ ΟὨΪΥ ἴῃ6 ϑίγ]6 δηᾶ ἰτγεαϊμηθηΐ ἴο σιιμάθ τ΄. 

ΟΠ Τ͵ο (δε [8065 ρίνεῃ ὈΥ (οηβίαηςίη ΕἸΓΟΥ ἴῃ ἢΪ5 
{]πεγβασμαηρεη ἄρεσ Ρ]αΐο (ρρ. 56---59), 1 15 566 ῃ 

ἴο θεϊοηρ ἴἰο {Π6 Θδυ]εγ ἀἸα]οριιθ5, 1 ΔΥ ἐδ {Π 15 το 6 
ΡὈΙαοεα 1ῃ ϑἰδιϑίιος οὗ [6 ιι56 οὗ ρδιίιο]65 δηάᾷ (ῃ6 

Πκὸ: δη4 [6 δῦβεποβ οἵ δὴν δ] ϑίοη ἰο (Π6 {ΠΘΟΥΥ 

οὗ ιάφα5", ἱορείῃμεσ. ψιίῖ ἴΠ6 βοιηθναὶΐ Ονεγαγανῃ 

Ῥίοϊατε οἵ Αἰβεηΐδη οὐἱμποάοχυ ἴῃ {πὰ ρείβϑοῃ οἵ 

ΕΓ ΠΥΡῆτο, ἰεδα ομα ἴο ρίδοα 1 διμοηρ Ρ]δίο᾽ 5 βδυν 

ὙγΟ 5. [{15 οὗ σου56 ΠΡΟΒ51016 [Ὁ]]Υ ἴο ἀ!Ἰβοιι55 {15 

Ροϊηΐ ψιπουΐ αἱ {Π6 βαῖὴδ {της ἀἰδοιδβϑίηρ [Π6 σῃγοηο- 

Ἰορίςδὶ βεαιεηοα οἵ Ῥ]αϊοβ ἀϊδίοριιες ρΈΠοΥΑΙΪΥ: δἵ 
ῬΓΕβδοηΐ 1 Ψ1] βυΐποε ἴο 58ὰὺ (ῃμαΐ 1 εν 1 (1 
σΟΙηΟη ΜΙ 411] Ῥ]αΐοβ αἰ! Δ]οριι65) ἴο ἤανε Ὀεθη 

ΠΠςς6ῃ δου ἴη6 ἄθδίῃ οἵ ϑοοζαίθϑ, δῃᾶ ἴο 6 Ἴοη- 

ΒΟΥ ὈΪΥ Ἰαΐευ πὴ {πΠ6 (το. [Ιΐ χοῦ Ό]Υ ὈαΙοηρϑδ 

ἴο ἃροιυξ ἰῃ6 ϑδῖηθ ρειϊοα 85 ἴῃ6 1 Δοῆθ5 δηά [6 1 τυας 

ΟΠαγπ θα, ας 1 (μίηκ ἴε ργεοεάθθ Ῥοἢ οὗ {μεβε 27 δαδέν Γ ἱ τ07112672 
᾿ς ἀϊαϊοριιε5 ὈῪ ἃ 5μοστί ᾿πίεγνϑ ὃ Ζεδέ δεογέ 

1 Νο δἴρυμχεηΐὶ οδῇ οὗ οουγβα Ὀ6 Ὀαβεά οἡ ἰῃς σοπηβροίίοῃ 

Ῥεΐνεεη {π86 Ιηἰτοάαποίίοη οὗ {πμ6 Ἐπ γρῆτο δπά ἰῃθ επᾶ οὗ 

{π6 Τμπεδείείαβ: {Π15 ἰ56. ΟἸΪΥ οὔθ οἱ ῬΡ]αίο᾽β ΙΔ ῃΥ ἀγαμηδίϊς 

Ποιοη5.- 

5. 366 ἃῦογυνϑ ἢ. ΧΧν]. 

8. ΘΙΘΌΘοΙς (Ζαῦ ΟΠ τοποϊορσίθ ἄἀδγ ρΙαϊοηϊβομθη ΠΊδϊορα Ρ. 128) 
[ 
. Ἴ 4---.2 



.ε 7 αεδες 
αρα ἐδεδ 
Ολαγ- 
72126125. 

Οὐ 1.522 
οὗ «αποΐλεγ 
σίσεσ. 

ΧΧΧῚΪ Τ“ν 1 Κορ σοχίον. 

Τι Βᾶ5 Βούγενοσ θθθη δΙριιθα ἴτοιη ἴδ ΤὩΔΏΠΕΙ [ἢ 

ΜΟΙ Ρἱεὶν ἰ5 μετα ἰγεαίθα {πὲ [π6 ἀϊαϊοριια 15 ἰδίαι 

[δη ἰῃ8 1Ἄοῆς5 δηᾶ Ῥχοίδροζαβ, ρΡοβϑί]Υ ὄανθὴ ἔπη 

{πὸ Μεῆο δηᾶὰ ἀοιρῖδϑ᾽. ϑοοίαίθϑ᾽ οὐῇ ἊἋἰθβηιοη 

οὗ εὐσέβεια, ἃ5 σίνεη ἴῃ ἰῃΠ6 Μειηοτυδθη!α (ιν 6. 4), 
46 1ῆ65 τ ἢ “Κηον]εᾶρε οὗ ψῆδὶ 15 ἰανία] [πῃ 

τεϑρθοὶ οὗ [πΠ6 ροάϑ᾽ : δικαιοσύνῃ ῬΕΡῈ [η6 “Κπον]εάρε. 

οὗ ψῆδί 15 ἰαννῆι] ̓ ῃ τοϑρεοΐ οὗ τηθη Ὁ. [Ι͂}ἢ οἴου ψοσγαϑ 

εὐσέβεια ἀιρα δικαιοσύνη δῖα Ρς ΟἹ [Π6 5816 Ρ] Δ οττα. 

ὈΥ ϑοοζαῖθβ, βοῇ Ὀεὶηρ τεραγᾶςξα 85 ἃ αἰβίίηοί πα 

ΘΡΘΟΙΑΙ] νυἱτῖαθ. Νοῦν 1η [ῃ6 Ῥτγοίδαροταβ, Μεῆο, δηά 

(οτρίαβ, ὁσιότης 15 ἴῃ [Π6 5816 ψγᾶὺ Πε]α ἴο ΡῈ οπξ οὗ 
[ῃ6 ντπ65, Ρ4Γ4116] ψ ἢ δικαιοσύνη": ΜΏΘΓΘα5 τη [Π6 
ἘΠ ΥΡΠτΟ (12 Α), δικαιοσύνη 15 5εῖ ἀῇονα ὁσιότης, {Π6 
ΘΘΠΘΓΆ] ποίίοη δίκαιον Ὀεϊηρ Βα θαϊνΙεα ᾿ηἴο ὅσιον Δηα 

5016 ΟἴΠΕΓ βϑοίίοη ποΐ βρεθοϊπεαά. Απηά 85 ἴῃ {Π6 ἰαΐεῦ 

ἀἸαϊοριιο5" οἵ Ῥ]αΐο ὁσιότης 15 ηοΐ τη ηΠΠΟΠΕ64 845 ἃ 580- 

οἰδηΐνα νἱσίαα αἱ 411, 1 15 ΒΌΡΡροβεάα ὃγ ΕΠίΖβϑομα πδΐ 

ΡΙαίο ἴῃ ἴμ6 ΕαθγΥρΡΓΟ 15 ρϑβϑίηρ ποτ ἴῃς ϑοογϑῇς 

σΟΠΟΘΡΙΙΟΏ οὗ ρθε (45 οοπίδιηβα ἴῃ [ἢ68 Ῥτγοίΐδρογαβ, 

Μεπο δηά (οΥρ 85) ἴο ἃ ἐουτίο]! οἰαβϑιβοδίοη οὗ [Π6 
νιγίι 65, ἴη ψΜΠΙΟἢ ὁσιότης ἃ5 ἃ ΒΡΕΟΙΔ] νἱτία 6 58.411] 6 

οχοϊυάβά. Βυΐ [ῃ6 ἀϊῆξγεησε ἴῃ 16 ἰτεαϊμηθηΐς οὗ 

ΡΙΕΙΥ 15 ΒΌΒΟΘΡΕΙ6 οὗ δηοίῃεῦ Ἔχρδηδίοη. Τὴ6 νοσ 

5665 ἴο π16 τὶρῇςΐ ἴῃ ἀβϑισηὶηρ (Π6 Το 65 δηᾶ ΕΠ ΥΡὮτο ἴο ἐπα 

Β8τὴ6 ρεχὶοά: Ρὰϊ ψΠΘίΠοΥ ἢ6 15 τῖσῃΐ ἴῃ Ποϊάϊησ ἰμαΐ {Π6 ἢγϑέ 
ἴουγ Ῥοοΐκ5 οὗ (6 ἈδΡΌΡΙ]Ιο ργεοεάβα {656 ἀϊαίοριεδ, ἄλλης ἂν 

εἴη σκέψεως. 

1. ἘΠ ΈᾺΖΕΟΠ6 Ρχγοϊεσοιηθηα δὰ Βα ΠΥρῃσοπειῃ Ρ. 157. 

2. Ῥτοί. 320 6 εἴ ἃ... Μδϑῃο 78 ἢ. ἀοῖρ. 507 Β. 

8. ΘΟἢ 85 ἴῃ6 Βδρυθ]ο (ΙΝ 428 Α τέτταρα ὄντα τυγχάνει) ΞΟ 
Ταν5 ΧΙ 9623 6. ΤὨΕ ἴουγ ἃγὰ σοφία, ἀνδρεία, σωφροσύνη απὰ 

δικαιοσύνη. 



ΠΛ. ΥΤΚΟΡΨΟΤΙΟΝ χχχ 
᾿ δίκαιον Πδα ἴνγο ψ6]]-τηδγκεα βθηδ65 {πτουρμουῦΐ Οτεεῖκ 
 Ἰπεγαΐατε : [Π6 ἢτδὲ ψίάεσ, ἐαυϊναϊεης ἴο οὐγ “τἰρ μ᾽, 

ἃ5 ΨΏΘη ΤΠΘΟΡΏΙ5 5] 4 ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην 

πᾶσ᾽ ἀρετή ᾽νι' Δι ἴῃ {Π15 56η56 τὸ ὅσιον τ]ρἢϊ δἱ 8]} 

{{π|65 θῈ τεραγαβα δ5 ἃ 5 θἀϊνιϑίοη οὗ δίκαιον. Ρ]αΐο 

15 ποῖ 1η 1ῃ6 ἘλΙ ΠΥΡΏΓΟ Ρτορουπάϊηρ ἃ (8016 οὗ [ῃς 

γἱἰτίαθβ : Π6 15 ἱπεγείοσα ᾿πϑειΠε 4 ἴῃ ἀδίηρ δίκαιον ἴῃ 
115 ΠΟη-ξοἤΠ104] 5εη56. Απα [Π6 δρραζεηΐ ἀινούρθηοα 

Ὀεύνγεεη [ῃ6 Ῥγοίδροιαθ ἴοι Ἔχϑρ]Ὲ δηα (6 Ἐε- 

ΡΆΡΙΠΙΟ ἴῃ ἴπΠ6 ἀοοίτηβ οὗ ῬιεῖΥ 85 Ῥβθῆ δχρ]αϊηθά 

ὈΥ ΒοηΙΐΖ ἴῃ ἃ ΨΥ ΜΏΙΟΝ ἢίβ ἴῃ ψ ἢ [Π6 ἰεδοῃϊηρ 

οὗ 1ὴΠ6 ΕΠ ΠΎΡΓΟ 85 δἰγεδάν Ἂχρουπάβα" “ὙΠ ετα 

ΡΙαῖο", 5805 ΒοηϊίΖ ὅ, “15 ἀδιοηϑίγΆ Ὁ] ΓΟ] ονιηρ [ῃ6 

ΟΥΙΏΔΙΥ νἱδνν5 (6.Ρ. ἴῃ ἰῃη6 Ῥτγοίαρογαβ), ἢ6 δῃυπηδγαΐεϑ 
ΡΙΕΙΥ διηοηρ [6 ἀἰεγθηΐ ἘΧΡΓΘΘ5Ι0}5 οἵ τηδη᾽ 5 ΠΠΟΓΔ] 
πδίυγα, νἱΖ. {π6 ἐπάν 4] νἰγίπιεϑ : οἡ [Π6 οἴμεσ Παηά, 

6 τη Κ65 πο τηδπίϊοῃ οὗ 1 εγα ἢ6 ὨΙΠΊ56]} ΤΔΥ5}4]5 
. {ΠπΠεῸ 1ᾶ68 οἵ ν]γίπ ἴῃ 15 αἸΠ σης ΘΧΡΊΘ551: 05 ΔΟσοσα ηρ 

᾿ς ῖἋ0 ΠΙ5 οὐ σΟηνΙΟΟη (6.5. 1π ἰῃ6 ἈΘΡΌΡ]1Ο), δηά {Ππ|5 

 Β6 ὅ5Πδν (δὲ ἴο Πῖπ ΡΙΘΙΥ 15 ποΐ ἃ 51ηρ]6 νἱσίι6, [ο 

θὲ σοοτγαϊηδίοα ἢ ΤΕΙΡΟΊΔησ6 ΟΥ [51ς6. Οη {Π6 

ΠΟΠίΓΑΙΥ, ἴπΠ6 ΘπςΓῈ δϑϑθηοβ οὗ τηοτὰ] σοπάπος 15 

οΠματδοίεγζεα Ὀγ Ῥ]αίο οἡ [ἢ6 οὔμβ Πδῃά δ5 ἴῃς Κπον- 

Ἰεάρε οὗ {Π6 ροοά ἀείεγπηηηρ οὗ Ὠδοθβϑιγ (Π6 ψ1]}, 
Δα οἡ (6 ΟΥΠΕΙ Παηά 85 ἃ ρτὲοςἝϑ5 οὗ 8551Π}1Δ] 0 ἴο 

1πε ἀἰνίηε Ἔβϑεποα δηα δῃ δἰίδομίηρ οὗ ὁπεβεὶῇ ἰμετγεῖο 

σομΊ ΠΕ 4 ΜΠ βεύνιοε, ἘῸΓ [1 15 Ἔχ οί] {Π15 νἱον οὗ 

ΡΙΘΙΥ ψΏΙΟΝ 15 δὲ 411 δνβηΐβ βιρρεβίβα ἴῃ (ἢ6 Βπὶῃγ- 
Ρῆτο, δηα ὙΠΟ τ ΔΙΚ5 11 ἃ5 θ6]Οηρίηρ ἴο [68 Θδ]16Γ 

1. Βερὶεβ Τπεορῃΐβ (Ροείδα Τγγῖοὶ αταβεοὶ) 11Πη6 147. 
3 Βοηϊίζ Ρ]αί. ϑιυάϊεῃ Ρ. 234: 

9. ῬΙαΐι. ϑίυάίεη Ρ. 234. 



ἀἰδίοριιεβ κα 16 Ομδιτηΐάεϑβ Ἔ ἢ 3 

ἐδια ἰηαϊνίἀμα!] νἰτίαεδ, 5ιοἢ 85 τειρετᾶ 

οὗ (ῃς οοά, 



ΕΥΘΥΦΡΩΝ. 

ἡ περὶ ὁοίογ [πειρὰοτικόασ.] 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ι Τί 7 3 Σ ᾿ ᾽ὔ “ Ν 2 . Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ 
Ἁ τὰς ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ϑοοταῖεβ ἱπίοσπις 

ϑ ᾿ ἣν ; ᾿ " κ' Ἐα ΠγΡῆτο οἵ ἢΪ5 
ἐνθάδε νῦν διατρίβεις περὶ τὴν τοῦ α- ἱπιρεπάϊηρ εἴα]; 

σιλέως στοάν ; οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα 
ῇ τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί. 5 

᾿ 9 “Ὁ 3 4 ΣΩ. Οὔτοι δηὴ ᾿Αθηναῖοί γε, ὦ Εθὐθύφρον, δίκην 
Ὶ 5.Ν .» δ 
αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφην. 

Β ΕὝΘ. Τί φής; γραφὴν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγρατπ- 

ται οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον. 
ΣΏ. Οὐ γὰρ οὖν. Ιο 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος ; 

ΣΏ. Πάνυ γε. 

ΕΥ̓͂Θ. Τίς οὗτος ; 

ΣΏ, Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, 

τὸν ἀνδρα" νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς" τς 
ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγῴμαι, Μέλητον. ἔστι 
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“ Ψ ; δὲ τῶν δήμων ἸΠιτθεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτθέα 
9 Μέλητον, οἷον τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, 

ἐπίγρυπον δέ. 
- Ἁ ΕΥ̓Θ. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα 

’ ’ 

γραφὴν σε γέγραπται ; “ὃ: 

ΣΩ. ἽὝἭντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ" τὸ γὰρ 

νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν 
᾽ ΄΄οὦἪ ε 

ἐστιν᾽ ἐκεῖνος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἱ 
’ ’ , ΄ ε ’ 5» ἤ 

νέοι διαφθείρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. 
κ , ᾿ 3 Ὶ ςφ.- ν᾿ τ  ΑᾺΝ , καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι" καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν 

. ε ’ Ἀ ες Υ͂ » Ὸ“ 

κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, 
᾿ Ν Ἁ 

ἔρχεται κατηγορήσων μου ὡς πρὸς μητέρα πρὸς τὴν 
πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος 

ἄρχεσθαι ὀρθῶς" ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον Ὁ 
“« τ ἐπιμεληθῆναι, ὕπως ἔσονται Ὁ τι ἄριστοι, ὥσπερ 

γεωργὸν ἀγαθὸν τῶν νέων ἐλόςς εἰκὸς ἘΡΘΒῈν 
ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων καὶ 
δὴ καὶ Μέλητος ἃ ἴσως πρῶτον μὲν | ἡμᾶς ἐκκαθαίρει 3. 
τοὺς τῶν νέων τὰς βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν" 

Ἁ ΄“ὦ Ὁ) κι 

ἔπειτα μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων 
᾽ κ , κ ᾽ὔ ᾽ τ ἰὴ τ ὦ 
ἐπιμεληθεὶς πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος 

. ε Ν - 

τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τὸ εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ 
᾿ - ᾽ ’ 

τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 
11. ΕΥ̓Θ. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 

δ Ξ “Ἢ Ἀ ὕ ’ -Ὁ 

τς ξεν νς: ὀρρωζώ, μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς 
τῆν ΡῈ 5εαὸς δι - ΠΣ παι ν ᾿ὕ 
ἐν ἐπεπανα τ γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ Ἑστίας ἄρχεσθαι 
πε ςοπέεπιρε 'π ι , » ΞῴΞ 2." " ΜΕΙΟΝ βεες οἷ Κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν 
Βεϊά. εἰ 

σέ. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντά σέ 

φησι διαφθείρειν τοὺς νέους ; 
Ν 

ΣΏΩ. ἴἤΑτοπα, ὦ Ἰὰς ἐπ πρν ὡς οὕτω Υ ἀκοῦσαι. Β 
Ἁ 

φησὶ γάρ με ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς 



ἴα ’ ν “ 3 δ ν, 

Ὁ ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, εἴτ᾽ οὖν ΕΣ 
ἐ 

΄ 

ἘΠ 1 ὃ ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ. 3 

ποιοῦντα θεούς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα, 
ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. 

ΕΥ̓Θ.Ε Μανθάνω, ὦ Σώκρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ 
δαιμόνιον φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν 

“ “Ὁ 4 “ 

καινοτομοῦντός σου περὶ τὰ θεῖα γέγραπται ταύτην 
: - Ν 7 Ν τὴν γραφήν, καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ 

3 Ἁ ; [{ .) Α “ ᾿ 
δικαστήριον, εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς 

Ν , Ν 3 “ , 6 , ΡῚ 
τοὺς πολλούς. καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν 

“ [4] ’ - 
τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν θείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ 

“ ’ 

μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς μαινομένου. καίτοι οὐδὲν 
“ δ ᾽ ὁ τι οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον, ἀλλ᾽ ὅμως 

“ ἐ».-: Ὁ ΤΩ ἢ 9 , 40 .κΑ 

συνοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν 20 

αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ἀλλ᾽ ὁμόσε ἰέναι. 

ἜΗΙ ΣῸ. Ὦ φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν. 

καταγελασθῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. 
5. οι ἀο υοξ ἥ 

᾿Αθηναίοις γάρ τοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ ρτοβεϊγεῖιξε : 1 ἄο,. 

Ιο 

15 

} 
ἢ - 

, , 5 ἣ » ΤΠαγεΐοσε ἘΠ ἦ 

σφόδρα μέλει, ἄν τινα δεινὸν οἴωνται π΄ ἀντ ἃ 
3 Ἀ ͵ Α [2] ες Ὁ « Β. ἽἍ αὐὖϑι] εἶναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ ὮΝ ἐμὰ ὑεῖ! ψ 

ΠΔΪη6. 

’ὔ δ 3 δ ᾿ σοφίας: ὃν δ᾽ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται γουτοδϑο, Ἄλεος 
ἐ - 

φθόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι’ ἄλλο τι. 
Ἶ ρος 

ΕΥ̓Θ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ Ρ 
; “ Ἂ “"ἅ» 

ἔχουσιν, οὐ πάνυ ἐπιθυμῶ πειραθῆναι. 

ΝΏ 

" Ἁ » - ᾿ 

ΣΏ. Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν. 
“ ᾿ [4 3 32 ἢ Ν “Ὁ παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ 

σοφίαν: ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας 
ὃ “ 9 Ὶ Ω Ι 5 3 , Ν 2 ᾿ 
οΚῶ αὕὔὕτοις ΟΤι Τερ ἔχω εχ κέεχγυμενως ΠΤΟΡΤιυᾶι ἀνδρὶ. 

, ".Ξ , ἊΝ ἊΣ 
λέγειν, οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ι΄ 

«ὃ δ δέ » ,ὔ θέλ ᾽ Λ 3 Ἧ 39 
ἂν ἡόεως, εἰ τὶς μου εθέλοι ἀκούειν. εἰ μὲν οὔν, ὃ 

“ ᾿ , “ 

νῦν δὴ ἔλεγον, μέλλοιέν μου καταγελᾶν, ὥσπερ σὺ 
Ν “ Ων" Ἃ 9 

ΠῈ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἄν εἴη ἀηδὲς παίζοντας καὶ 



4 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΙ 538 
“ [ς] “ Ὁ Ά, 

γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν, εἰ δὲ σπου- 
, ,ι.ΟΥ’Υ Ψ 3 Ἵ 9) λ 

29 δάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον πλὴν 

ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. 
. 3 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώκρατες, 

πρᾶγμα, ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, 
5 Ν ἣ νΝ Ν Ἁ 3 οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμὴν. 

᾿ 3 
Ιν. ΣΩ. Ἔστιν δὲ δὴ σοί, ὦ Εὐθύφρον, τίς ἡ 

1 ργοββουΐε αν δίκη ; φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις ; 
ΓΑΙΏΕΥ [ῸΥ τηδη- 
ἌΡΕΣΕ ΕΥ̓Θ. Διώκω. 

Ἐ,. ᾿Αϑϑυγεαϊν. ΣΩ, Τίνα Ἢ 

ς ΕΥΘ. Ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσθαι. 
ΣΩ. Τίέδέ; πετόμενόν τινα διώκεις ; 

ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὅς γε τυγχάνει 
εὖ μάλα πρεσβύτης. 
ΣΩ. Τάς οὗτος ; 
ΕΥ̓Θ. Ὃὧ ἐμὸς πατήρ. δ 

͵ΙΣΩ. Ὃ σός, ὦ βέλτιστε; 
πῶ. Πᾶαᾶνυ μὲν οὖν. ὰ 
ΣΩ. Ἔστιν δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη ; 
ΕὙΘ. Φόόνου, ὦ Σώκρατες. 

ἽΣΩ. ἫἪἩἨράκλεις" ἦ που, ὦ Ἐυυθύφρον, ἀγνοεῖται 

) τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ [ὀρθῶς] ἔχεις "Ἵ οὐ γὰρ 
ΠΡ." γε τοῦ ἐπιτυχόντος ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ 
πόρρω που ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 

ΕΥ̓Θ. ΠΟόρρω μέντοι νὴ Δία, ὦ Σώκρατες. 

22 ΣΏ. Ἔστιν δὲ δὴ τῶν οἰκείων τις ὁ τεθνεὼς ὑπὸ 

τοῦ σοῦ πατρός ; ἢ δῆλα δή ; οὐ γὰρ ἄν που ὑπέρ γε 
ἀλλοτρίου ἐπεξήεισθα φόνου αὐτῷ. 

ΕΥ̓Θ. Γελοῖον, ὦ Ἐρππ τε τος ὅτι οἴει τι διαφέ- 

ρειν, εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλ᾽ οὐ 

, Ἵ Μ95. ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει. 



πνΐπ τσ "γΑ" 

Ιν 4τ ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ. 5 

Ὁ ’ Ὁ , 97 ΡῈ ’ 3 ς 

τοῦτο μόνον δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὃ 2: 
΄ » , Ν 2 . 3 δί Ρ 2) 3 δὲ κτείνας εἴτε μή, καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἰ δὲ 

, ν 

μή, ἐπεξιέναι, ἐάνπερ ὁ κτείνας συνέστιός σοι καὶ 
3 Ἁ Ἁ ὁμοτράπεζος ἧ. ἴσον γὰρ τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν 

“ὦν “Ὁ 

ξυνῇς τῷ τοιούτῳ ξυνειδὼς καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν 
“ “ Ἵ 3 Ἁ 

τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ ὃ γε ἀποθανὼν 30 
53 Ν ς “-“ σὰ 

πελάτης τις ἦν ἐμός, καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ 
᾽ 3 3 “ 3 ς » ’ 3 

Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν. παροινήσας οὖν 
- 5 Ἂ [4] 

καὶ ὀργισθεὶς τῶν οἰκετῶν τινε τῶν ἡμετέρων ἀπο- 
,ὔ ϑες ς 53 ᾿᾿ , Χ Ἅ 

σφάττειν αὐτόν" ὁ οὖν πατὴρ συνδήσας͵ τοὺς πόδας 
“Ὁ 3 [ο Ἄ - 

καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς ἣν "φινά, 53: 

πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξηγητοῦ ὅ τι 
“ ’ ’ ἴον 4 

χρείη ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεμένον 
ἥ , ΑΕ ΥΕΡΕΙ Ἔκ τὰς , ἘΠ δο γὼχ αὶ 
ὠλυγώρει τε καὶ ἡμέλενι ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐδὲν ὃν 

πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποθάνοι" ὅπερ οὖν καὶ ἔπαθεν. 
Ἁ “ Ῥ»)Ἥ “Ὁ 

ὑπὸ γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀπο- 4ο 
Ἁ δ ““ ἴω 

θνήσκει, πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ 
3 ’ θ ἴο δὴ 3 δ. »ω ᾿ ἀφικέσθαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὅ τε πατὴρ 

Ἁ .ν» 3 ζω {4 3 ἈΕ Ν “459 ω 

καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι. ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου τῷ 
πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι, οὔτε ἀποκτείναντι, ὥς 

-“ 3 7 3 

φασιν ἐκεῖνοι, οὔτ᾽ εἰ ὃ τι μάλιστα ἀπέκτεινεν, 45 
3 μὲ “ΟΣ ᾿ - ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποθανόντος, οὐ δεῖν φρον- 

»“᾿΄᾿ μι 8. 5 

τίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου᾽ ἀνόσιον γὰρ εἶναι τὸ υἱὸν 
Ν Τα ΤΡ πθὴΣ , ) κα 5.) 3 Ἷ πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι᾽ κακῶς εἰδότες, ὦ Σώκρατες, 
- “ 4 Ν ᾿ΝΟ 5 

τὸ θεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου. 
μ 3 [ 

ΣΩ. Σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρον, οὑτωσὶ το 
3 ἴω » ἢ Ν φῚ ,ἷ “ » 
ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων, ὅπῃ ἔχει, 

3 , ’ ΄ 
καὶ τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω 

πραχθέντων, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος 
᾿ τῷ πατρί, ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς 

’ ᾿ς 
.ς πράττων τὰ 



6 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ιν 4π 
» 9 “τ 

ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώ- 
’ 3 ΄ ζω “ - 

κρατες, οὐδέ τῳ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν πολλών 5 
’ “ ’ 3 - 3 , 

ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβώς εἰδείην. 
’ ’ 

Ν. ΣΏΩ. ᾿ἾἈρ᾽ οὖν μοι, ὦ θαυμάσιε Εἰὐθύφρον, 

κράτιστόν ἐστι μαθητῇ σῷ γενέσθαι καὶ 
9. “ΤΏΘη θδοῦ Ἁ κι κ᾿ κ᾿ ν 7 4. ἷ 

πιε Βοϊίπεβς, ἐμαὶ ΤρΟῸ τῆς γραφῆς τῆς πρὸς Μέλητον αὐτὰ 
τὰν Ραῆε Με- ὅπ ἐς ΤΟΝ ; ἮΈ 
Ἰεῖι5, μαι ἰΞ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτὸν λέγοντα, ὅτι 
Ῥίδθιν α ἢ 5 ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ 

ἴω ἴω ἤ »“"3Μ θεῖα περὶ πολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή 
με ἐκεῖνος αὐτοσχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα 
περὶ τῶν θείων ἐξαμαρτάνειν, μαθητὴς δὴ γέγονα 

: 3 ἢ 

σός---καὶ εἰ μέν, ὦ Μέλητε, φαίην ἄν, Εὐθύφρονα Β 
ᾳ. [ον 3 Ἃ το ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι τὰ τοιαῦτα, καὶ ὀρθῶς νομίζειν 

καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικάξου" εἰ δὲ μή, ἐκεί 2 μὲ ἡγοῦ καὶ μὴ μή, ἐκείνῳ τῷ 
΄ [4 ᾿ς Ἃ ς διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον ἢ ἐμ) ὡς τοὺς 

, ’᾽ ΔΕ Ἁ Ν ς -“ πρεσβυτέρους διαφθείροντι, ἐμέ τε καὶ τὸν αὑτοῦ 
πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νουθετοῦντί 

Ν νι ἃ ΄ 60 δὲ 3. τς τε καὶ κολάζοντι---καὶ ἂν μή μοι πείθηται μηδὲ ἀφίῃ 
Ἂ ᾺἋᾺΞ 2 ἴω 9 “ 

τῆς δίκης ἢ ἀντ᾽ ἐμοῦ γράφηται σέ, αὐτὰ ταῦτα λέγειν 
“ ὦ. ΄ Ὁ ι “γι ὦ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προὐκαλούμην αὐτόν. 
ΕΥ̓Θ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄρα με 

7 , ’ “ . στς, ς 9 4 ἐπιχειρήσειε γράφεσθαι, εὕροιμ᾽ ἄν, ὡς οἶμαι, ὕπῃ αὶ 
,ο σαθρός ἐστιν, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ 

ἐκείνου λόγος ἐγένετο ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ 
ἐμοῦ. ' 

ΣΏ. Καὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γυιγνώ- 
Ν 3 [4 , ΄ 2 ᾿, 44 Ἁ 

σκων μαθητὴς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ 
Ὄ 3 “Ὁ 25 ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ 

δια 3᾿ν τ ὦ 5 4.} ν ε ’ Ἀ “ 
ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε 
9 , 9 ’ ἴω 3 Ἁ Ἁ «δ 
ἀσεβείας ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ 

νῦν δὴ σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου" ποῖόν τι τὸ εὑ- 



ὙΙόλ ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ. ἘΚ ΟΤῸ ΩΣ 
Ἶ 5 Ἁ Ἁ Ἁ Ν σεβὲς φὴς εἶναι καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ 

[4] Ἃ 93 9 93 9 Ι 

Ὁ περὶ τῶν ἄλλων ; ἢ οὐ ταὐτόν ἔστιν ἐν πάσῃ πράξει 3ο 
“ Φ Ὰ 4 ἴω 

τὸ ὅσιον αὐτὸ αὑτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν 
3 ς [9 “ 

ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὁμοῖον καὶ ἔχον 
ἢ ς “ 4 , “ μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ὁσιότητα πᾶν, ὅ τί περ ἂν 

, ἔξ υσετο 3 
᾿μελλῃ ανόσιον εἰναι ; 

3 ἰ ΕΥ̓Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 35 
δὲ. 5 

ΝΙ. ΣΏ,. Λέγε δή, τί φὴς εἶναι τὸ ὅσιον καὶ τὸ 
ἤ 

ἀνόσιον ; 
͵ ͵ ) Ἁ Α δηἋ ΠΟΙ] πη 655 3 Ε᾿. 

ΕΥ̓Θ. Λέγω τοίνυν, ὅτ. τὸ μὲν (φ, τὴ “Το ἀο 
Φ; ; : ψ φυεν Ἂ μ . 85 1 ἀο ὕἤον. 
ὅσιόν ἐστιν ὅπερ ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ Ζευς ἄδαϊε τῆυς 

ὙΠ ΠΙ5. [δἰ μοσ. 
ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ 5. ὝΠεΒε Ιεβεπάβ 

Ι ἀϊ!βῦε]ϊανα. δ Ὁ 
ἱερῶν κλοπὰς ἢ τι ἄλλο τῶν τοιού- 

Ι͂ Ἕ ᾿ 

τῶν ἐξαμαρτάνοντι ἐπεξιέναι, ἐάν τε πατήρ 
Ἃ ΄ ) “ 2.» " ς ὧν τυγχάνῃ ἐαν τε μήτηρ ἐᾶν τε ἄλλος οστι- 

“ Ἁ » δ 3 ’ἢὄ ᾿ αδοι ᾿ 3 ’ 3 
Ἑ σοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ἀνόσιον ἐπεί, ὦ 

’ , ἴω] [ω ἢ 

Σώκρατες, θέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμήριον τοῦ το ᾿ 
, “ “ δ (Δ ἂς αν " 5 σ 

νόμου ὅτι οὕτως ἔχει, ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτι Ϊ 
“ 3 ο Ἃ ἴ ’ὔ Ι ταῦτα ὀρθῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν Ι 

“ 3 ς ἴω ᾿ ὐπανδε ! 

τῷ ἀσεβοῦντι μηδ᾽ ἂν ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὦν" αὐτοὶ ' 
Ἁ ἐν ’ “ δ᾿ ’ φ γὰρ οἱ ἄνθρωποι τυγχάνουσι νομίζοντες τὸν Δία τῶν 

θεῶν ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τς 
ς ΄Ν΄ 4. ΄ὸ Ϊ 

ὁ τὸν αὑτοῦ ] πατέρα δῆσαι, ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέπινεν 
93 Ὁ 3 [4] Ἷ οὐκ ἐν δίκῃ, καἀκεῖνόν γε αὖ τὸν αὑτοῦ πατέρα. 

ἐκτεμεῖν δι᾿ ἕτερα τοιαῦτα᾽ ἐμοὶ δὲ χαλεπαίνουσιν, 
“ ἴω Ἵ ὁτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὕτως 

3 ἃ ἐ “- Ὁ αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν 20 
Ν ἶ “ καὶ περὶ ἐμοῦ. ; 

3 Ι 3 ΣΩ. ᾿Αρά γε, ὦ Εὐὐθύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὕνεκα 
δ Ν 4 Ἁ [ο 3 , Α τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ 
- ΓΕ κ᾿ 9 ,ὔ Α , 

τῶν θεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; διὸ δή, ᾿ 

κι 



8 : 'ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ὁ δΑ 

ς« ν , , Σ , Ἐν ΟῚ 3 ἢ ᾿ 
25 ὡς ἔοικεν, φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν" νῦν οὖν εἰ καὶ 

΄Ὰ ἊὉ 3 Ἁ Ὁ 

σοὶ ταῦτα ξυνδοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, 
ΣΑΣ ς ἢ ς »᾽ . πα ᾽ν ᾽ κ᾿ ἀνάγκη δή, ὡς ἔοικεν, καὶ ἡμῖν. ξυγχωρεῖν. τί γὰρ Β 

Ἷ ς »“ Ν 9 ἊὉᾳ 

καὶ φήσομεν, οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν 
Ἁ ε 

μηδὲν εἰδέναι ; ὠλλά μοι εἰπὲ πρὸς φιλίου, σὺ ὡς 
9 ἀληθῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτως γεγονομαν, ; 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἔτει γε τούτων θαυμασιώτερα, ὌΝ 

Σώκρατες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. 
- Ἵ ξ΄ οι Ἁ Ὁ 

ΣΏ. Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν 
χω “- Ν 9 ἤ 7 ἃ 

τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δεινὰς καὶ 
“ Ω ῇ 

45 μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ 
΄“ πὸ 4 “ . . 7] 

τῶν ποιητῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων τὰ τες 
4 ς Ἁ ἰ φεῦ δ Το 7] Χ λ Χ κι 

ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν καταπεποίκίλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς 
, ΄ ς [έ Ἁ Ἂ ,ὔ 

μεγάλοις ἸΪαναθηναίοις ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιού- 
3 ἴω 

των ποικιλμάτων ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν; ταῦτα 
3 “- 53 ὋΣ 3 4. ἀληθῆ φώμεν εἶναι, ὦ Ευυθύφρον ; 

ἢ ἘΞ οΝς 95 Ὁ ΕΥ̓Θ. Μὴ μόνον γε, ὦ Σώκρατες" ἀλλ’ ὅπερ 
5 , ἄρτι εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ βούλῃ, 

Ν Ἂ 7 «ἉὉ Ἁ 3 3 3503 ὦ περὶ τῶν θείων διηγήσομαι, ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἷδ᾽ ὅτι 

ἐκπλαγήσει. 
Ω 5 »“ ΝΙ:. ΣΩ. Οὐκ ἂν θαυμάζοιμι αλλὰ ταῦτα 

“ 3 Ὁ ἌΤΑΝ ἴω ῇ Η 

χουν δεξηθου μέν μοι εἰσαῦθις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει 
15 θαΐϊ οπΠ6 βρεοῖΐδὶ ᾿ γᾺν τῶι ᾿ ἐδβκς θ4 ᾿ν Αι ρορείκαῖ; Ψυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι σε ἠρόμην, πειρῶ 

ἦν ᾿ 3 “ 93 ἤ τς ὁ “Ὁ 

ἘΡΎΞΉΣ ΗΝ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ με, ὦ εταῖρε, Ὁ 
Ἀ ς ΄' ’ ν ἐξ πθ ιονος τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα 

Ν ὦ [ ή ἣ 3 5) 3 ω 3 {4 Ἂ τὸ ὅσιον, ὁ τί ποτ᾽ εἴη, ἀλλα μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο 
“ ΄ " «“ Ἁ πο “- ἰ Ἁ τυγχάνει ὅσιον ὃν, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν 

τῷ πατρί. 
: 4 ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληθῆ γε πὶ ὦ Σώκρατες. 

ιο Σῶ, Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἘΡΡΟΤΘΙν, καὶ ἄλλα, 
πολλὰ φὴς εἶναι ὅσια. 
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ΥΘ. Καὶ γὰρ ἐστιν ὅσια. 
4 3 3 »““ΝΜ΄᾿"ἔ ΄ 

ΣΩ. Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευό- 
; Ὁ , Ἂ -᾿ μην, ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ 
δ: “Ὁ ὅν Ν πος “ 

ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν ; 
δ , 3 ἢ 3 

ἔφησθα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τὰ τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι 
4, 9 ’ καὶ τὰ ὅσια ὅσια" ἢ οὐ μνημονεύεις ; 

ΕΥ̓Θ. "ἔγωγε. 
᾽ὔ 

ΣΏ. Ταύτην τοίνυν με αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, 
’ 3 Ὁ“ 3 3 , 2 ;, Ἁ ᾿ τίς ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώ- 

«Ὁ Ἁ Ω “ 9 κ Ἃ μενος αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ἢ, ὧν ἀν 
Ω λ ἃ κ»“ α΄ οἵ 3 δὰ )», ἃ Ν ἢ σὺ ἢ ἄλλος τις πράττῃ, φῶ ὅσιον εἶναι, ὃ δ᾽ ἂν μὴ 

τοιοῦτον, μὴ φῶ. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ ΠΟΤ θεν καὶ 

οὕτω σοι φράσω. 

ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί γε. 
ΕΥ̓Θ. ᾽᾿Ὦστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς θεοῖς προσ- 

Ἂ , Ἁ ἔ φιλὲς ὅσιον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον. 
΄ς ’ 3 3 ’ 

ΣΏ. | Παγκάλως, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζή- 
3 ᾽ ΄-“. 

τουν ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι 
3 “ Ἁ Ἁ ΄Σ 4 ν᾽ ἀληθῶς, τοῦτο οὔπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιυ- 

[φ ε 

δάξεις ὡς ἔστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Ἷ “ 

ΝΠῚΙ. ΣΏ. φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα τί λέγο- 
Ἁ ἃ , Ν , μεν. τὸ μὲν θεοφιλές τε καὶ ὁ θεοφιλὴς ; 

᾿ ᾿ πότων Ἴ . ες 5. “Βαϊ 5ῖποε 
ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ δὲ θεομισὲς καὶ ὁ νου 58γ τμαὲ τῆς 

᾿ ἜΜΩΣ ᾿ ὕϑεσα ἤσταΣ , 8.65 αἰδεγδιποηρ 
θεομισῆης ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, ὕλεπιξείνεβ, ἔμεν 

Ψ1}} Ιονε ἀϊεσχεηΐ 
Ἁ Ἁ ἠ Ἂ ἣ ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον, τὸ ὅσιον τῷ τ:}ῖπβ5: [πε Ξᾶπις 

᾿ “ {τπϊὴρ ΜῈ] {πογο- 
ἀνοσίῳ" οὐχ οὕτως «εἴρηται» ; ἴοτς ἴαις ΒΟΙῪ 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω μὲν οὖν. 
ΣΏ, Καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. 
ΕΥ̓́Θ. Δοκῶ, ὦ Σώκρατες [εἴρηται γάρ]. 

ῶ 

20 

25 

30 

5 
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το ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί, ὦ 
Εὐθύφρον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχθρα ἐστὶν 
ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο ἐΒΉΞῸ ἔ 

ΕΥ̓Θ. Εἴρηται γάρ. 

ΣΩ. ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ 
τς τίνων διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σκοπῶμεν. ἀρ᾽ ἂν εἰ δια- 

φεροίμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ ἀριθμοῦ, ὁπότερα πλείω, 
ἡ περὶ τούτων διαφορὰ ἐχθροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοῖ καὶ 

ὀργίζεσθαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί 1 
γε τῶν τοιούτων ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν ; σι 

20 ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάτ- 

τονος εἰ διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ 
παυσαίμεθ᾽ ἂν τῆς διαφορᾶς ; 

ΕΥ̓Θ. "ἔστι ταῦτα. 

2 ΣΏ. ΚΚαὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγώμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριθεῖμεν ἄν; 
ΕΥ̓Θ. Πώς γὰρ οὖ; 
ΣΩ. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχθέντες καὶ ἐπὶ τίνα 

κρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσθαι ἐχθροί γε ἂν ἀλλήλοις 
30 εἶμεν καὶ ὀργιζοίμεθα ; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει, εἰ τάδ᾽ ἐστὶ τό τε δίκαιον Ὁ 
καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ 
κακόν" ἄρα οὐ ταῦτά ἐστιν, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ 
οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ 

4: ἀλλήλοις γιγνόμεθα, ὅταν γιγνώμεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ 
καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι πάντες ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν αὕτη ἡ μαῦρο Ἢ ὦ ΣΘΥΡΑΣ Ἢ 
καὶ περὶ τούτων. 

ΣΩ. Τί δέ; οἱ θεοί, ὦ Βυθύφρον, οὐκ εἶν τες 

40 διαφέρονται, διὰ ταῦτα . διαφέροιντ᾽ ἄν; 

εν ς 
. ΚΣ: 

- . Ψ’ ὉΨ ἘΞ ΄ 

δι 
᾿ ἕ Ξ : ΜΝ 

ν «- “, 
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ΕΥ̓Θ. Πολλὴ ἀνάγκη. 

ἝῈ ΣΩ. Καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε ὐθύφρον, 
᾿ς ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, 

καὶ καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά" οὐ γὰρ 
ἄν που ὑσταδίαξον ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων 45 

διεφέροντο" ἦ γάρ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Ορθώς λέγεις. 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ 

᾿ς ἀγαθὰ καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσιν, τὰ δὲ ἐναντία 
τούτων μισοῦσιν ; 50 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Ταὐτὰ δέ γε, ὡς σὺ φής, οἱ μὲν ὉΞΙ͂Ξ 

ἡγοῦνται, οἱ δὲ ἀἄδικα᾽ περὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες 

ὃ στασιάζουσί | τε καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἄρ᾽ οὐχ 

οὕτως ; 55 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω. 
ΣΏ. Ταὔτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικεν, μισεῖται ὑπὸ τῶν 

θεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ θεομισῆ τε καὶ θεοφιλῆ ταὔτ᾽ 

ἂν εἴη. 

ΕΥΘ. ἜΕῚ 6ο 
ΣΩ. Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ 

᾿ Ευθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 

ΕΥΘ. ἘΠΕ 
ΙΧ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαυ- 

μάσιε. οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ ς ἢ ς 
βοάϑ ν1}} παίθ 22272- 
γζρζέσοέςξ ταδῃ- 

Ὺ 9. ὁ 53 Ἁ : 3 ͵ σιον, ὃ δ᾽ ἂν θεοφιλὲς ἢ, καὶ θεομισές “βυεμιοτ 5. 
᾿ Ἐν το “ 3 "54 ἃ τῇ 1 αϊῆι 
Β ἐστιν, ως εΕοὐἰκεν. Οοὠστε, ὦ Εὐθύφρον, ὃ νοὶ ἐξ ἀπεῖσ νι: 5 

ΕΟΌΞΩΘ55. 

2 Νὴ Ων [74 ’ Ἁ 3 ἴω 

τυγχανέεύ ταῦυτο ον Οοσίον ΤΕ Και ανο- 

μὲ δ ᾿ δι ἥ 5. λ 
᾿ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα κολάζων, οὐδὲν 

ς ). Υ͂ ἴω [ω Ἃ - ἣ ΐ 

θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Διὶ “προσφιλὲς 
ΥΥ ν “Ὁ »" Ἁ 7 Ἁ Ἂ ΝΡ. “Ὁ 9 ἤ Ἁ ΄ ᾿ ποιξίᾳ, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχθρόν, καὶ τῷ 
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μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ “Ἥρᾳ ἐχθρόν" καὶ εἴ τις 
το ἄλλος τῶν θεῶν ἕ ὮΝ ώντ, ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ αὐτοῦ, 

καὶ ἐκείνοις κατὰ ταὐτά. 
ΕΥ̓́Θ. ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου 

Ἂ [2] 5907 ΦΨ Ἐν, , ᾿ « 3 τῶν θεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ 
δεῖ δίκην διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ὦπο- 

τὸ Κτείνῃ. ) 
ΣΏ. Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Ευθύφρον, ἤδη τινὸς ! 

ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτεί-Ο ἢ 
ΔΑ 4) 40... ΓΟ ς “" 3 Ὁ ͵ὔ Ε 

ναντὰα ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην 
διδόναι ; 

2 ΒΕὝΘ. Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτα ἀμφισβη- 
τοῦντες καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδι- 
κοῦντες τῳ πάμπολλα πάντα ποιοῦσι καὶ ἈΞΈΣΝΣ 
φεύγοντες τὴν δίκην. 

»Ὡ, Ἦ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ ἙΕυθύφρον, ἀδικεῖν, 

ς5 Καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι, 
δίκην ; 

ΕΥ̓Θ. Οὐδαμῶς τοῦτό γε. ᾿ 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσιν. 

τοῦτο γὰρ πάμδι οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, 
40 ὡς οὐχί, εἴπερ ἀρ ΩΣ ον γε, δοτέον δίκην" ἀλλ᾽ οἶμαι ] 

οὔ φασιν ἀδικεῖν. ἢ γάρ; 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. : 
ΣΏ. Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ 

τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην: ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως 
35 ἀμφισβητοῦσιν, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν 

καὶ πότε. 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
ΣΏ. Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόν- 

θασιν, εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίω" ὙΠ 

ἕῳ ὃ. 
᾿ 
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Ὡς, Ὁ 7 Ὑ 
ἀδίκων, ὡς ὁ σὸς λόγος, καὶ οἱ μέν φασιν ἀλλ᾽ ἄλλους 20 
3 »-» ε Ν ΕΣ 2 ν ᾽ »Ἵὕἤ ὃ Ρ 3 ἀδικεῖν, οἱ δὲ οὔ φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ 
θαυμάσιε, οὐδεὶς οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ 

Ἑ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. 
ΕΥ̓Θ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, ὦ Σώκρα- 

τες, τὸ κεφάλαιον. 45 

ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἕκαστόν γε οἶμαι, ὦ Εύθύφρον, τῶν 
7 2 “ Ἐν. [ο ,. πραχθέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ 

" Ἁ 7 » 5. “ ᾿ ΄ς 
ἄνθρωποι καὶ θεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσιν θεοΐ πραξ- 

εὡς τινος πέρι διαφερόμενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν 
Νὰ ς α εν 38, ρην ᾶν νηὶ δι “ αὐτὴν πεπρᾶχθαι, οἱ δὲ ἀδίκως" ἀρ᾽ οὐχ οὕτω; 5ο 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Ἴθι νυν, ὦ φίλε Εὐθύφρον, δίδαξον ] καὶ 
ἐμέ, ἵνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκ- 

' ΡΣ : ἕξ β ΉΥΕΡ, Τρ Ἑ.. “Νοὲ ἴῃ τς 
-μήριόν ἐστιν, ὡς πάντες θεοὶ ἡγοῦνται φτέεδεπι οαββ, δ5 
“π΄ 5 δὰ Ἶ πρῶ β Ι[᾿“δῃ ρῥτονε, δπὰ 
ἐκεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν θητεύων νἱ!, το τῇς 
--ς , , Ν ΓΌΟΝ ᾿ ἦυάρε5. 
ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ 5 

δεσπότου τοῦ ποτ οντο, φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ 
Ἶ βεσμῶ; πρὶν τὸν ΕἸ  δαρτα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν 1:2: 
περὶ. αὐτοῦ πυθέσθαι, τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ὑπὲρ τοῦ 

-ποιούτου δὴ ὀρθῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι 
φόνου τὸν υἱὸν τῷ πατρί" ἴθι, περὶ τούτων πειρῶ τί το 
μοι σαφὲς ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες 
θεοὶ ἡγοῦνται ὀρθώς ἔχειν ταύτην Τὴν πρᾶξιν" κἄν 

μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, ἐγκωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέ- 

ΤΟΤΕ παύσομαι. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλέγον ἔργον ἐστίν, ὦ τς 
δ »ς ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐγιθείξαι 
σοί. 

ΣΏ. Μανθάνω' ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν 
 δυσμαθέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον 

4. --2 



Ι4 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΧΟΒ 
σ“ ε 4“ Ἷ ἌΣ, Ν [ς Δ τῇ ΑἉ Ὁ 20 ὅτι, ὡς ἀδικά τέ ἐστιν καὶ οἱ θεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα 
μισοῦσιν. 

ΕΥ̓ΘΕ Πάνυ γε σαφῶς, ὦ ΣΦΕΡΕ εὐὐπε 
ἀκούυωσί γέ μου λέγοντος.. 

ΧΙ. ΣΏ. ᾿Αλλ’ ἀκούσονται, ἔπ ΗΝ εὖ δικῆς Οἱ 

λέγειν. τόδε δέ σου ἐνενόησα ἅμα δλέ- 
(Ῥ,. 53) ἷ ἶ Ἷ Ὗ- 

ἴω ᾿ Ε58Α1 τς ἐὰν γόντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν σκοπῶ᾽ εἰ ὁ 
{1πΠεη {πὲ δΠο]1- 

͵ , ᾿ 3 “ ὔ ς 

μεθ5 ἰβ ψμδῖ αἱ τί. μάλιστά με Εὐθύφρων διδάξειεν, ὡς 
1ηὴ6 σοάβ ἰονεῦ᾽ “ " ΠΕ ξ ἔ ᾿ ς ΜΕΤ, ο [ ΣΕ ΎΜ 

5Ε. “Α5. γοὺ οἱ θεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον 
ῬΙεβϑβε. ς 5 

“ 3 “ Ἂ δ ον ἡγοῦνται ἄδικον εἶναι, τί μᾶνλον ἐγὼ 
᾿ 9 527 ἢ 9.ϑ 5 ᾿ ν , 

μεμάθηκα παρ ᾿υθύφρονος, τί ποτ᾽ ἐστὶν τὸ Ὁσιόν 
, "ἡ τε καὶ τὸ ἀνόσιον; θεομισὲς μὲν γὰρ τοῦτο τὸ ἔργον, 

ς » " 3), ἰς ἰλλὰ Ν 3 ’ 2 “ Υ ἦ 
ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν" [ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφανὴ ἀρτι΄ 

ὦ ,, Ν ιο ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ μή᾽ τὸ γὰρ βεῦμον ὃν καὶ 
θεοφιλὲς ἐφάνη] ὥστε τούτου ἀφίημί σε, ὦ Εἰὐθύ- 

ρῦν! εἰ βούλει, παντες αὐτὸ πάρ τον θεοὶ ἄδικον Ὁ. ] 

καὶ πάντες μισούντων. ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν ἐπανορ- 
3 [4] ἤ ς « Ν 3Ὰ ς Ν 

θώμεθα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ θεοὶ 
[ο “ἢ ΣΦ «Δ 5. οἷν “ “ . δ 

τις μισῶσιν, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δ᾽ ἂν φιλώσιν, ὅσιον" ὃ ὃ 
ΩΝ [4 ἢ [ω ξ, Χ : “« : 5. 7 Ων 3 

ἂν οἱ μὲν φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφό- 
3 95 Ω [φ [ω] [4 ,ὔ “Ὁ εὖ “Ὁ 

τερα; ἄρ᾽ οὕτω βούλει ἡμῖν ὡρίσθαι νῦν περὶ τοῦ 

ὁσίου καὶ τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥ̓Θ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες ; 

2 ΣΏ. Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθύφρον, ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ 

σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά με 
διδάξεις ὃ ὑπέδχου. ᾿ 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι Ε΄ 
τὸ ὕσιον, ὃ ἂν πάντες οἱ θεοὶ φιλῶσιν, καὶ τὸ 

25: ἐναντίον, ὃ ἂν πάντες θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 
Ἔν Οὐκοῦν ὙΠ αὖ ΤΟΡΓΟΣ ὦ Εὐθύ- 
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Ὁ Ἷ ᾿ ’ “Ὁ 

αὐτῶν ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ 
ἴω, Δ 2 

τίς τι ἔχειν οὕτω, ξυγχωροῦντες ἔχειν ; ἢ σκεπτέον 
τί λέγει ὁ λέγων ; 30 

ΕΥ̓Θ. Σκεπτέον᾽ οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ 

καλῶς λέγεσθαι. μ 
ΧΙ  ΣΩ, Τάχ᾽, ὠγαθέ, βέλτιον Ἐπ τοςΣ ἐν- 

ο νόησον γὰρ | τὸ τοιόνδε' ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτε «- «μι μοῖϊ- 
“Ὁ ε Ἁ [4] Ἂ Ἃ Ϊ ] ἃ Ὀ 

ὅσιόν ἐστιν, φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὕπο βοᾶς, δόξαις 
; λ ἰϊ 15 μον: ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν ἐστιν ; ἘΞ ΈΟΙΝ 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις, ὦ Σώκρατες. δ 

ΣΏ. ᾿Αλλ’ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. 

λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ 
ἄγον, καὶ ὁρώμενον καὶ ὁρῶν" καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 

’ [᾿4 ῳ 9 “ 9 Ἁ ν. δ᾽)᾽ᾺόΆᾺᾳὶ72Ψ 

μανθάνεις ὅτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἣ ἕτερα ; 

ΕΥ̓Θ. "μγωγέ μοι δοκῶ ἐπ ν τϑΟὴ Ιο 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ λον, τ τί ἐστιν, καὶ τούτου 
ἕτερον τὸ φιλοῦν; 

ΕΥ̓Θ. Πῶώς γὰρ οὔ; ᾿ 
Β ΣΩ. Λέγε δή μοι, πότερον τὸ φερόμενον, διότι 
; ,ὔ , , 3 “Ὁ 2». ψ, 

φέρεται, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δι᾿ ἄλλο τι; [5 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 

ΣΏ. Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ 
ὁρώμενον, διότι ὁρᾶται; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν γέ ἐστιν, διὰ 20 
μ᾿ ὝἘΕΥΝ 9 ῃ 9 ; Υ ΤᾺ κ᾿ τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ τοὐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ 
ἴω ς , Ξ Ων , 2 ’ 3 Ν “ 

τοῦτο ὁρώμενον᾽ οὐδὲ διότι ἀγόμενόν ἐστιν, διὰ τοῦτο 
γ 9 Α ,, “ δ κ᾿ .. ῃ ῸΝ ἄγεται, ἀλλὰ διότι ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" οὐδὲ 

7 3 

ἢ διότι φερόμενον, φέρεται, ἀλλὰ διότι φέρεται, φερό- 
“-. , ἑ 
μενον. ὦρα κατάδηλον, ὦ ἘΕϊῤθύφρον, ὃ βούλομαι :ς 
πα" ᾿ Ο λέγειν; βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι, εἴ τι γίγνεται ἢ τι 
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πάσχει, οὐχ ὅτι γυγνόμενόν ἐστι, γίγνεται, ἀλλ᾽ ὅτε ἢ 
γίγνεται, γυγνόμενόν ἐστιν" οὐδ᾽ ὅτε πάσχον ἐστί, 
πάσχει, ἀλλ᾽ ὅτι πάσχει, πάσχον ἐστίν" ἢ οὐ 

30 ξυγχωρεῖς οὕτως; 
ΕΥ̓Θ. "Ἐγωγε. ᾿ 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ γυγνόμενόν τί 
ἐστιν ἢ πάσχον τι ὑπό του; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
33. ΣΏ. Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ 

πρότερα᾽ οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστιν, φιλεῖται ὑπὸ ὧν ᾿ 
φιλεῖται, ἀλλ᾽ ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον; . 4 

ΕΥ̓Θ. ᾿Ανάγκη. : 

ΣΏ. Τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Εὐὐθύ- Ὁ" 
40 φρον; ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν πάντων, ὡς ὁ σὸὸὨἩ 

λόγος; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 

ΣΏΩ. ἾΑρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δι’ ἄλλο τι; 
ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 

4 ΣΏ. Διότι ἄρα ὅσιόν ἐστιν, φιλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὅτι φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. "Βδοικεν. 

ΟΣΩ,. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, 
φιλούμενόν ἐστι καὶ θεοφιλὲς «τὸ θεοφιλές». 

0 ΕὟΘ. Πώς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Οὐκ ἄρα τὸ θεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐθύ- 

ρὸν; οὐδὲ τὸ ὅσιον θεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ 
ἘΦ ἢ 

ἕτερον τοῦτο τούτου. 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Ι 

ὃς ΣΙ), ΘΟ σέ ἐπ αζοιθον τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο ᾿ 

ἐγ λειρι ἀν ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, 

ὅσιον εἶναι" ἢ γάρ; ἕ 
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ΕΥ̓Θ. Ναί. 
ΧΙΠ. ΣΩ. Τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτι Ὑ ρΟδΣ ὑπὸ 

θεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι θεοφιλὲς κι, μις Ἰονς 
οὔ 1π6 σοάς ἷ5 θαϊ εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι θεοφιλές, διὰ τοῦτο ΔΩ αὐνιντδνι οὗ 

; ΠοΙ᾿η655,᾽ Εἰ. Υοα 
φιλεῖ μσ θαι. τς ἃ βεοοηά 46- 

᾿ » ,ὔ : ἠδ ι.ι5.᾽ 5, “ΝΑνΥ, ΕΥ͂Θ. Αλη θ ἢ λέγεις. ᾿εἰβ γοῦξ ΨΗῸ δτδ, 9 

ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ εἴ γε ταὐτὸν ἦν, ὦ φίλε ΒΕ ΡΟ τς ΤᾺ 

Εὐὐθύφρον, τὸ θεοφιλὲς καὶ τὸ ὅσιον, εἰ δ΄ 
εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι [ ἐφιλεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ 

᾿ θεοφιλὲς εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ θεοφιλές, εἰ δὲ διὰ τὸ 
φιλεῖσθαι ὑπὸ θεῶν τὸ θεοφιλὲς θεοφιλὲς ἦν, καὶ τὸ το 
ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὅσιον ἦν᾽ νῦν δὲ ὁρᾷς ὅτι 
9 7 3) ἰ ἘΠ Α “ 3 , 

ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντάπασιν ἑτέρω ὄντε ἀλλήλων. 

τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι" τὸ δ᾽ 
Ν ἴω Ἁ “Ὁ “ 

ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ 
᾿ ἬἍ “ κινδυνεύεις, ὦ υὐθύφρον, ἐρωτώμενος τὸ ὄσιον, ὅ τί τε 

Ἀν Ἁ Ν ε 7 3 “ἅ “ ’ ποτ᾽ ἔστιν, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι 
᾿ [ὃ Ν .θ δέ ᾿ » δ , “ , 
᾿δηλώσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὅ τι πέ- 

. νι ὦ δ ν ,ὕ ντς πονθε τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ πάντων θεῶν 
Ἷ ΝΜ " 3 2 3 , ’ 9 
ὁ τι δὲ ὄν, οὔπω εἶπες. εἰ οὖν σοι φίλον, μή με ἀπο- 

᾿ ’ “ Ω κρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς, τί ποτε ὃν τὸ 20 
“ »᾽ Ἅ ς δὴ -“ » ἰφ Ν , ὃ 3 ὅσιον εἴτε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν εἴτε ὁτιδὴ πάσχει" οὐ 

ν ᾿ , ἢ ΣΤΟΝ, 8. Ὁ ΠΑ ΜΝ ὔ , γὰρ περὶ τούτου διοισόμεθα᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ προθύμως, τί 
ἐστιν τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον; 

“ ΕΥ̓́Θ. ᾿Αλλ’, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως 
“Ὁ ς᾽. 3 ἃ ἡ 

σοι εἴπω ὃ νοῶ. περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν 25 
’ὔ ᾿ 39 9 ) ) 6 ἍἋ ἰ 4 ’ὔ 

προθώμεθα, καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώ- 
3 

μεθα αὐτό. 

Ἐ ΣΩ. Τοῦ ἡμετέρου περογονου, ὦ Εὐσυφρον ἔοικεν 

σεἶῖναι Δαιδάλου. τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα, καὶ εἰ μὲν 
Ἢ αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιθέμην, ἴσως ἄν με ἐπέσκωπτες, 30 
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ε 4) ἈΠ ΩΞ Ἁ Ἁ ΝΡ γλνεν Ὁ ὔ , Ν 9 ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγένειαν τὰ ἐν 

ἮΝ ἢ " ΝΕ ἢ ΐ ν Σ᾽ 9247 ’ 
τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν 
σ 5 "πὴ ΡΣ ΘῈ . Ν .- ε΄ θέ ' ὅπου ἄν τις αὐτὰ θῇ᾽ νῦν δὲ σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις ἢ 

».,δ[ὃἃι. ἡ , ᾿ ἢ : ᾽ Ν ΠῚ εἰσίν: ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος. οὐ γὰρ 
’ ᾽ὔ ε ᾿ “ “ 35 ἐθέλουσι σοὶ μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ. 

3 Ἂο [ον ἴω 

ο ΒΕΥ͂Θ, μοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμ- 
ματος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα᾽ τὸ γὰρ 

, ΓΟ Ἁ , “ ε9 “κ᾿ 

περιιέναι τούτοις τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ 
9 3 3 ς 3 ,ὔ 3 Ἁ “Ὁ ς οὐκ ἐγώ εἰμι ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς, ὃ 

7 ὰ 3 Ν 9 “. Ψ 97 ΓΝ ἌᾺ 5 Ι 40 Δαίδαλος" ἐπεὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα ἢ] 
οὕτως. ἱ 

ἜΩα ᾿ 3 ἴα. “ἽΝ΄ Ν ΣΩΏ. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς 
Ν ’ ΄ ς δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν 

εξ - ῇ 7 3 Ν᾽ Ἁ “ τὰ αὑτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς 
3 ΝᾺ ς 9) Ἁ Ν 3 ’ Α “Ὁ “ , 45 ἐμαυτοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό 

Ἂ ῇ 2 Ν , “ " ; ΕΑ. ῇ μοι τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. 
Σ Ν Ν ’ : ἐβουλόμην γὰρ ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ 
4 ἴω Ἂ Υ ΄Ὰ ἱ 

ἀκινήτως ἱδρῦσθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου Καὶ 
,ὔ Ν τ λ, , ’ θΘ Ν σοφίᾳ τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσθαι. καὶ τούτων 

ΣΤ ΤΡ, Ἐν 5 νι ἡ κ . 5." 
το μὲν ἅδην" ἐπειδὴ δέ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι 

, κι “ ἔς ξυμπροθυμήσομαι [δεῖξαι] ὅπως ἄν με διδάξῃς περὶ 
ἴον [4 Ἁ ’ Α 2 

τοῦ ὁσίου καὶ μὴ προαποκάμῃς. ἰδὲ γὰρ εἰ οὐκ 
ἀνωγκαῖόν σοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. 

ΕΥΘ. "ἘὮμοιγε. 
9 .. 5 ᾿ Ν ᾿ , ᾿ 5 ΣΏ. ἾΔρ᾽ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον, ἢ τὸ μὲν 

4) 4 Ἁ 9 - ὅσιον πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ [ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τ2: 
Α “ὦ Ν 

τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἄλλο; 
, , 5 “- : 

ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 
νΝ ᾿ ’ ἤ ’ὔ 39 ὴ Ω 

ΣΏ. Καὶ μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἐλάττονι ἢ 
᾽ ἢ ΠΕ 5 5..»καἃ , ς 

ὅο ὅσῳ σοφώτερος᾽ ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου 
Ν , δ 9... 5 ͵ , ΤΩΣ δ 

τῆς σοφίας. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινε σαυτόν" καὶ 

ἢ 



, 
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γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ 
τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὃ ποιήσας 
Ζῆνα δὲ τόν θ᾽ ἕρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ 

ἐφύτευσεν, 
Β' Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ 

αἰδώς. 65 
ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. εἴπω σοι ὅπῃ; 

. ΕΥ̓́Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνθα καὶ 

αἰδώς" πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι καὶ νόσους καὶ 
πενίας καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναι γο 

μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν ταῦτα ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ 

σοὶ δοκεῖ; 

ΕΥ̓Θ. ἸΠᾶνυ γε. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἵνα γε αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος εἶναι" ἐπεὶ 
ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι ἘρΕμα καὶ πο ρος 75 

οὐ πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας ; 
ΕΥ̓́Θ. Δέδοικε μὲν οὖν. 

ΣΏ. Οὐκ ἄρ᾽ ὀρθῶς ἔχει λέγειν" ἵνα γὰρ δέος, 
ἔνθα καὶ αἰδώς" ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος, οὐ 
μέντοι ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γὰρ 8ο 
οἶμαι δέος αἰδοῦς" μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥσπερ 
ἀριθμοῦ περιττόν, ὥστε οὐχ ἵναπερ ἀριθμός, ἔνθα καὶ 
περιττόν, ἵνα δὲ περιττόν, ἔνθα καὶ ἀριθμός. ἕπει 
γάρ που νῦν γε; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 85 
ΣΩ. Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ τό ἠρώτων, 

ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνθα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα ἫΝ ὅσιον, ἔνθα 

Ὁ καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ ΘΡΒΟΊΝ οὐ τα ειαγοῖ! ὅσιον" μόριον 
γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φώμεν ἢ ἄλλως σοι 
δοκεῖ; 90 
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ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρθῶς 
λέγειν. Ἔ 

ΧΙν. ΣΩ. Ὅρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ 
μέρος τὸ ὕσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, 

5, ὙὙὴδι ραγιϑ᾽ ς “, τ ὶ - Ἁ - 7 Ε 

ΕΓ ΩΡῸ᾿ ᾿ Τηας ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν τὸ ποῖον μέρος ἂν 
ςομοεσμαά ἢ ., Ξ ; ΠΣ πέσ τςῖ, ὦ ; 
1πΠ6 οαγε οὗ ἴδε εἰῇ Τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἶ μὲν ουν συ 
5οάκ.᾽ ᾿] ’ Ὁ »“Ἅ Ὁ »ὉἍ: ͵ὔ 

5 με ἡρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον μέρος 
ἐστὶν ἀριθμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὧν τυγχάνει οὗτος ὁ 
» ͵ 3 ΩΝ Ω͂ «Δ ΩΝ ᾿ ᾿ 3 ᾽ .-. 

ἀριθμός, εἶπον ἂν ὅτι ὃς ἂν μὴ σκαληνὸς ἢ ἀλλ 

ἰσοσκελής" ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 

ΕΥ̓Θ. "Ἐμοιγε. 
ιο ΣΏ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδάξαι, τὸ 

-“" 7 - 7 Ω , 3 σ ᾿ ’ ποῖον μέρος τοῦ δικαίου ὅσιόν ἐστιν, ἵνα καὶ Μελήτῳ 
7 ΤΙΝ 4. σιν 3 - » ΄ ’ λέγωμεν μηκέθ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδὲ ἀσεβείας γράφεσ- 

ε ΄κ΄ὶ ΄ε ; 

θαι, ὡς ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαθηκότας τά τε 

εὐσεβῆ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή. 
[5 ΕΥ̓͂Θ. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώ- 

κρατες, τὸ μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε 

καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν" 
Ἁ Χ ν Ἀ - ᾽ ἤ Ἁ Ἁ 3 τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων τὸ λοιπὸν εἶναι 

τοῦ δικαίου μέρος. 
’ 9 ΧΝν. ΣΩ. Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εθύφρον, 

, , τυ αν Α ΝΝ Υ 
φαίνει λέγειν᾽ ἀλλὰ σμικροῦ ] τινος ἔτι 

5. “Βυῖ ψῆδὲ . - Ἑ ᾿ - : εἷς 
κίπὰ οὔ σατο Ε. ἐνδεής εἶμι. τὴν γὰρ θεραπείαν οὔπω 
“ΘΟἢ βούνοα δ9 ᾿ - Ξ : β Ξ 
Ὁ 5ἰανε τεπάεισίο ξυνίημν ἥντινα ονομαάζεις. οὐ γάρ που 
815 πηδϑβίεσ. 

5 λέγεις γε, οἷἱαίπερ καὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα 
θεραπεῖαί εἰσιν, τοιαύτην καὶ περὶ θεούς. λέγομεν 
γάρ που---οἷον φαμέν, ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται 

ἰἶν νιν 3 ς “Ἔ ΑΡΑΤΤΙΣ ΥΝΗΥ θεραπεύειν, ἀλλ᾽ ὁ ἱππικός" ἢ γάρ; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ιο ΣΏ. ἫἩ γάρ που ἱππικὴ ἵππων θεραπεία. 
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“ ΈΕΥΘ. Ναί. 
τ 2) 

ὄν, ΣΩ. Οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν, 
ω 3  ς , 

ο΄ ὅλλ ὁ κυνηγετικος. 

ΟΝ ΕΥ̓Θ. Οὕτως. 

ΣΩ. Ἢ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπείαᾳ. τς 
ΠΡ ΕΥ̓Θ. Ναί. 

ὶ ΣΩ. ἭἫἪ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 

ο΄] ΒΥ͂Θ. Ι]Πάνυ γε. 

ο΄ ΣΩ, Ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια θεῶν, ὦ 

᾿ς Βυύθύφρον; οὕτω λέγεις ; ' 20 

[- ΕΥ̓Θ. ἜἙγωγε. δ 

᾿ ΣΩ. Οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπεράτ- 
| ΠΕ Τ, “ ΡΟΣ 1 05 Α Ὁ: ΨΌ ΝΣ Ἴ 
ΐ τεταῖ; οἷον τοιόνδε ἐπ᾽ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελίᾳ 

᾿ς χοῦ θεραπευομένου, ὥσπερ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ 
ἊΝ ἴω ς Ὁ 3 ἴω Ἁ ’ 

᾿ τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους 2ς 

γίγνονται" ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 
ΕΥ̓Θ. "Ἐμοιγε. 

᾿ ΣΩ Κ Ν ε ἥ , ΟΝ ω . Ὥ . Καὶ οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς 

καὶ οἱ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τἄλλα πάντα 

Ὁ ὥσαύτως" ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ θεραπευομένου τὴν 3ο 

θεραπείαν εἶναι; 
ΕΥ̓Θ. Μὰ Δ οὐκ ἔγωγε. 
ΣΏ. ᾿Αλλ’ ἐπ᾽ ὠφελίᾳ; 

Ι. ΕΥ̓Θ. Πώς δ᾽ οὔ; 

Ϊ ΣΏ. Ἦ οὖν καὶ ἡ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν 35 

Ι ὠφελία τέ ἐστι θεῶν καὶ βελτίους τοὺς θεοὺς ποιεῖ; 

᾿ καὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον 
ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν θεῶν ἀπεργάζει ;΄ 

"" ΕΥ̓Θ. Μὰ Δί οὐκ ἔγωγε. ᾿ 
Ι ΣΩΏ. Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐὐθύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 4ο 

λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω" ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ 

᾿ς ΓΑ, 

σαν 

απ 22: - Σ- 2. 2.-- 

ς- ΡΣ ὦ ΦΑῚν Ἢ 

μι... - ἣν 
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ἀνηρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν θεραπείαν τῶν θεῶν, Ὁ 
οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ 
45 τοιαύτην λέγω. 

ΣΏΩ. Εἶεν: ἀλλὰ τίς 5) θεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ 

ὁσιότης; 
ΕΥ̓Θ. Ἧμπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσ- 

πότας θεραπεύουσιν. 
τ ΣΏ. Μανθάνω᾽" ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη 

θεοῖς. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. ι 
ΧΝΙ. ΣΩΏ. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἰατροῖς 

ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν 
ἐπὰν τς πμλύγωΣ οὖσα ὑπηρετική ; οὐκ εἰς ὑγιείας 
ΞΈΎνοα Ῥσχοάπιοε 3᾽ 
Ε.. (δ 4. 5) ἜοΙ!:- οἴει; 
655 5 ἴο 580ὺ δῃηά 

δ ἀο ψῇδὲ 15 δεςερ- ΕΥ͂Θ. ἜἜγωγε. 
[4 Ὁ]6 ἴο {πε σοάς Ὁ 

ἴπ ργαγοῦ πὰ 58- ΣΏΩ. Τίδέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ Ἐ 
ογῖδποε. ᾿ Ἔ βὸ ν ; Ε Ἷ 

εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετική 

ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. Δῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου. 
ιο ΣΏ. Καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας ; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 

ΣΏ. Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε" ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς 
τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ 

ὅτι σὺ οἶσθα, ἐπειδήπερ τά γε θεῖα κάλλιστά γε φὴς 
τς εἰδέναι ἀνθρώπων. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληθῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Εἰπὲ δηὴ πρὸς Διός, τέ ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνο τὸ 

τ πλον ἔργον, ὃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέ- 
ταῖς χρώμενοι; 

20 ΕΥ̓́Θ. Πολλὰ καὶ ; καλά, ὥ Συμν 
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14 ΣΏΩ. Καὶ γὰρ | οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε: ἀλλ᾽ ὅμως 

τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ 
πολέμῳ ἀπεργάζονται" ἢ οὔ; 

ΕΥ̓́Θ. ἹἸΠώς δ᾽ οὔ; ᾿ 

ΣΩ. Πολλὰ δέ γ᾽ οἶμαι καὶ καλὰ καὶ οἱ :2ς ' 
γεωργοί" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν τῆς 
ἀπεργασίας ἡ ἐκ τῆς γῆς τροφή. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

Ἐξ δὲ δὴ τῶν τ χλθὴ καὶ καλῶν ἃ οἱ θεοὶ 

ΤΌΣ, Σ.0.ΓΨΕΣΣΖΕΕΣΣΨΖΣΣ 

᾿ 
᾿ 
" 

ἢ 
; 
ἢ 

Ε " 
μ 

53 

ἀπεργάζονται; τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἐργασίας; 30 
Ἂ 3 3 ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώ- 

ς Ω 7] δὴ Ρ] Ν 3 ἴω ’ Β κρατες, ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς πάντα 
ἴω ἐ », Κι τς , ῇ ς “ , 

ταῦτα ὡς ἔχει μαθεῖν" τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, 
ἥ Ν Χ - ὅτι ἐὰν μὲν κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς 

“ 7 Ἁ ’ 3 ’ 

θεοῖς λέγειν τε καὶ πράττειν εὐχόμενός τε 35 
Ἁ ν΄ ἢ Ἀπ (0 Ἁ ᾿ Ν᾽ [ καὶ θύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σῴζει τὰ Ι 

“ 2 Ὕ ᾿ 

τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ Ἷ 
[] ͵ Α ᾿ δι. 4) ’ Ὁ 7 Ι 

τῶν πόλεων" τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων ] 
δ᾿ “ “Ὁ δὴ Ἁ 3 4 4 ἃ Ι ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ ᾿ 
9 "Ἃ 
ἀπολλυσιν. ἦτ ϑὰ 45. Ὁ 

5 4 Χ , 5 
ΧΥΝΠ. ΣΩ. Ἢ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ 

Ἐὐθύφρον, εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ 
9 ΤΟκεφάλαιον ὧν ἠρώτων. ἀλλὰ «γὰρ οὐ εναδοά τὰν 4ιε5- 

τ1ἴοη, 

] 

Ϊ 

5. οι Πᾶνε 

πρόθυμός με εἶ διδάξαι, δῆλος εἶ. καὶ 
ΤΩ ᾿ 3 “- ’ ὸ “Ὁ γὰρ νῦν ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἦσθα, ἀπετραπου᾽ ὃ εἰς ' 

ν “- δ “ Ἁ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα 
ἴο Ἁ 9 ’ : ἀκοὰς: ΄ “ Ὶ 

ἐμεμαθήκη. νῦν δὲ ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρῶντα τῷ Ἶ 
9 , 4 ᾿ ψ Ε ἌΝ ΣΝ “ ἢ ἃ ’ ᾿ | 
ἐρωμένῳ ἀκολουθεῖν, ὅπῃ ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃ τί δὴ 

: ἥν , 5 : ν 3 αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ 
Ν - : ῖ : , 

ἐπιστήμην τινὰ τοῦ θύειν τε καὶ εὔχεσθαι; 1ο 

ΕΘ. "Εχγωγε. 

-ν-- 
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ΣΏ,. Οὐκοῦν τὸ θύειν δωρεῖσθαί ἐστι τοῖς θεοῖς, 
Ν 2 γ 3 Ἂν ἃ , ἧ τὸ δ᾽ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς θεούς; β 

ΕΥ̓Θ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 
ις ΣΏ. ᾿ΒΕπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς Ὁ 

ὁσιότης ἂν εἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 

ΕΥ̓Θ. ΠΠᾶνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ξυνῆκας ἃ δ᾽ 
εἶπον. 

ΣΩ. ᾿Ἐκπιθυμητὴς {ἢ Ἐὰν ὦ φίλε, τῆς σῆς 

20 σοφίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ 
ἴω ω 4 5) ΑΕ ῸΝ ’ ,] [4 [γ4 ς 

πεσεῖται ὅ τι ἂν εἴπης. ἀλλα μοι λέξον, τίς αὐτῇ ἡ 

ΠΡ ἐστὶ τοῖς θεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς αὐτοὺς καὶ 

διδόναι ἐκείνοις ; Σ 

ΕΥ̓Θ. "Ἔγωγε. 

ΧΥΝΙΠ. ΣΏ. ἾΑρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν 

κρᾶ ὭΙϊοῃ θὰ εἴη, “ δεόμεθα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα 
Οἤ γουΓ ο εἢ- " 
ὨἱτΙΟΩ οὗὨ ΠΟΙ Π 655 ΤΟΥ ΣΕ ΤΕΣ 
4.5 ἴῃ σοά-ἸΙονεά. ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλὰ ὰτ {9 

δ ΣΩ, Καὶ αὖ τὸ διδόναι ὀρθώς, ὧν ἐκεῖνοι τυγ- π 

χάνουσιν δεόμενοι παρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ 

ἀντιδωρεῖσθαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη 

δωροφορεῖν διδόντα τῳ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

ιο ΣΏ. ᾿Εμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εϊύθύφρον, 
’ εε ο Ν 3615 ,» ᾿ 3, Ὁ , τέχνη ἡ ὁσιότης θεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀλλήλων. 

ΕΥ͂Θ. ᾿Ἐμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζειν. 
3 Ν 

ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει 

ἀληθὲς ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφελίᾳ τοῖς θεοῖς 
τς τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ᾽ ἡμῶν λαμβά- 

᾿ «ἉἉ Ν δ ὃ ὃ ἕ Ἁ δῆ ξ Ἰδὲ ὧἣΟ νουσιν; ἃ μὲν γὰρ διδόασιν, παντὶ δῆλον᾽ οὐδὲν γὰρ 
. δα 3 9 ᾿ “ , Ἃ .ΙΣ δ δ ἈΦ ΩΝ Ν ἡμῖν ἐστιν ἀγαθὸν ὅ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν" ἃ δὲ τ5 

9. Σ κα ἥ ἜΤ ᾿ δ 5 ἥ 
παρ᾽ ἥμων λαμβάνουσιν, τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον. 



Ϊ ΧΙΧιρο ΠΕΥΘΥΦΡΩΝ. 25 

αὐτῶν πλεονεκτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, ὥστε 
πάντα τἀγαθὰ παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνομεν, « ἐκεῖνοι δὲ 20 

παρ᾽ ἡμῶν οὐδέν; ι 
ἜΥΘ. ᾿Αλλ’ οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς θεοὺς ὠφε- 

λεῖσθαι ἀπὸ τούτων ἃ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν; 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εϊὐθύφρον, 

τὰ παρ᾽ ἡμῶν δῶρα τοῖς θεοῖς; 25 
ΕΥ̓Θ. Τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα καὶ 

Ὕ δι Ὁ » “ 
ΟἼΕρ ἔγω ἄρτι ἔλεγον, χαρις; 

᾿ 

Β ΣΏ. Κεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐθύφρον, τὸ β 

ὅσιον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θεοῖς ; 

ΕΥ̓Θ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 30 μ γε μ 3 
ΣΩ ἐξ ἴω ἀλευϑ, (4 Ν 3 ε " ΤΩ Ἁ 

. Τοῦτο ἀρ᾽ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, τὸ 

τοῖς θεοῖς φίλον. 
ΕΥ̓Ό. Μάλιστά γε. 

ΧΙΧ. ΣΏΩ. Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐὰν σοὶ 
ς ω Ἁ 7 3 Ἁ 

οὐ ἵεσαν βοβηθυτος μὴ Ἰμεῦσεξες ὌΝ εν Σᾶς 
, 

βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ αἰτιάσει τὸν Δαίδα- ποιμίπε, το γου. 
λον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸὲ ὧν πολύ γε 

ἴω ἃ ’ , 

τεχνικώτερος τοῦ Δαιδάλου καὶ κύκλῳ περιιόντας ς 
δὲ Ἂ 3 " Ω ἐ δ ἢ, ς ἴω. Ἁ 

᾿ ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσθάνει ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περιελθὼν 
Ἵ “ 2 “᾽ς. Ά [τ4 τ “ μ 4 3 Ϊ ο πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γάρ που ὅτι ἐν τῳ 

Ὁ" "ᾷ [4 Ἁ Ἁ ΣΝ 4 9 Ν ςόἐ᾿ὴ»-“ 

πρόσθεν τό τε ὕσιον καὶ τὸ ἐρόνι οψῶν οὐ ταὐτὸν ἡμῖν 
ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων" ἢ οὐ μέμνησαι; 

ΕΥΘ. Ἔγωγε. Ιο 
3 "Ὁ [α. “ 

ΣΏ. Νῦν οὖν οὐκ ἜΣ ὅτι τὸ τοῖς θεοῖς φίλον 
Ἁ 3 ἴω 4 Ν᾽ φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλο τι ἢ θεοφιλὲς γίγ- 

νεται; ἢ οὔ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ἴω “Ὁ [ο Ὁ 2 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἰ τς 
ἘΝ. Ἂ ἴω 3 9 [ω] ’ τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιθέμεθα. 



26 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ. ΧΙΧιρΟ 

ἜΥΘ. Ἔοικεν. 

ΧΧΡΟΣΟ, πξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, 
τί ἐστι τὸ ὕσιον᾽ ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάθω 

Βιυς {ε]} τη 8 Ἵ ρ ; μ 7 
Ν ’ ταν, γαῖ" ἰς ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀποδειλιάσω. ἀλλὰ μὴ Ὁ 

ἩοΙ πο ςο 

“ΑΠοῖπα ἔπιε, με ὠτιμᾶσ ἀλλὰ παντὶ τ ὅπῳ στροσ- 
Θοοαῖοα5.᾽ ᾿ τὰ " 1,5» ὶ Ρ Ρ 

5 ἔχων τὸν νοῦν ὅ τι μάλιστα νῦν εἰπὲ 
“ 3 ᾿ τὴν ἀλήθειαν. οἶσθα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώ- 
Ν 3 3 ῇ 53 [4 ς Ν πων, καὶ οὐκ ἀφετέος εἶ, ὥσπερ ὁ Ἰ]ρωτεύς, πρὶν 

δ " , ν νι ΥὙ “ , “ ᾿ ἿΝ ἄν εἴπης. εἰ γὰρ μὴ ἤδησθα σαφῶς τὸ τε ὅσιον καὶ 
Χ : τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ 

" ᾿ 

το ἀνδρὸς θητὸς ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκάθειν 
, τὸ Ν Ν Ἁ νΝ ὯΝ " 

φόνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἔδεισας παρακινδυ- 
“ Ἵ 

νεύειν, μὴ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς. ἀνθρώ- 
3 ἴον Χ ΨΑ, Ψ Ἂ Μ 0 “΄᾽ 

πους ἐδ χυτεης νῦν δὲ εὖ οἶδα ὅτι σαφῶς οἴει εἰδέναι 

τό τε ὅσιον καὶ μή εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε ὐϑύφρον, Ε 
15 καὶ μὴ ἀποκρυψη ἕ ὁ τι αὐτὸ ἡγεῖ. ι 

ΕΥ̓Θ. ἰσαῦθις τοίνυν, ὦ Σώκρατες", νῦν γὰρ 
σπεύδω ποι, καί μοι ὡρῃ ἀπιέναι. 

ΣΏΩ. Οἵα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε ἀπ᾽ ἐλπίδος με κατα- 
, ἉὯ 5 ΟΡᾺ 

βαλὼν μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ 
Ν , 4 Ἃ Ἁ Ν Ἂ Ν ) ᾿ 

)ο μαθὼν τά τε ὅσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον 
“ , ͵ γραφῆς ἀπαλλάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς 

ἤδη παρ᾽ Εὐθύφρονος | τὰ θεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι τόλ} 

ὑπτ᾽ ἀγνοίας αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτώ, 
,ὔ Ἷ Ὁ 

καὶ δὴ καὶ τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοίμην. 



ΟΕ, 

᾿ς Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου, πειραστικός. 80 {Π6 {Ππ|6 ἀρρδβατβ ἴῃ 
{Π6 Βοάϊ]εϊδῃ Μ5, Ἔεχοθρί ἐμαὶ πειραστικός 5Ξ6εΙὴ5 ἰο μανε θεεὴ δἀάεά 

ὈΥ ἃ ἰδίει. παπᾶ. Ῥ]δίο ρυόοῦρδῦὶυ οα]]6α [π6 ἀϊδίοριιθ ϑΏρΙΥ Εἰὐθύ- 

ῴρων, ἴῃ ἀοοοτάδηοσα 1 15 τεααδηΐ ΠΔΌΪ οὗ παμλϊηρ 15 αἀἸ ΔΙ ορσιιθβ 

Δίου δὴ ἱπιευ]οσιίου : 6.5. Ουῖο, Τεδείείαβ, Ργοίαρογαβ, ΡΗδεάσιβ. 

ΤΠῈ νογάβ ἢ περὶ ὁσίου “ετα αΑἀάοά ὈΥ (6 ογϊς ΤἬΏγαϑυ5, ΠΟ 

ἢουγϑῃθα δροὺΐ {π6 (Ὠγιϑίϊδῃ Εταὰ. ΤὨγαϑυβ οἰ δϑϑὶ πο {ῃς6 Ῥ]Α- 

ἴοῃϊς ἀϊαϊοριιεϑ ᾿ηἴο ἀϊδίοριιοβ οἵ βεασοῇ (ζητητικοί) ἀπὰ οὗ Ἔεχροβι(!οῃ 

(ὑφηγητικοί): Β6 συ θάιϊν!46α [Π6 ἰοστηεὺ ἰπΐο γυμναστικοί (Ἰπο]αἀϊηρ’ 

μαιευτικοί ἀπ πειραστικοί) πᾷ ἀγωνιστικοί (Ἰποϊ πα ϊηρ ἐνδεικτικοί ἀπά 

ἀνατρεπτικοί), νΥ}116 [ῃ6 Ἰαίεσ ΟΥ̓ ΕΧΡΟϑ:τΟΥΥ Ο1455 [6]1 ἰηίο θεωρητικοί 

(ΘΙ ΠΥ φυσικοί οΥ λογικοί) ἀῃα πρακτικοί (ἠθικοί οΥἮ πολιτικοί). 8566 

Οτοίε᾽5 Ρ]αίο ΝΟ]. 1 Ρ. τόσ. Τὴ οἴπϑὺ Ἐχϑῃηρ]65 οὗ ρεϊγαβίϊς οὐ 
“ἰεϑεϊησ’ αἸαϊορσιιεβ γε ἴη6 ΟΠδγτηῖϊάθβ, 1ο, ἀπά Μεηο: ψ] ἢ (Π6 

1αϑί οἵ {π6586 πε Ἐπ ΥΡῆτο ᾶ5 τη ἢ [ἢ σΟΠΊΙΠΟΙ : 566 Γηἰτοα μοί 0 

Ρ. ΧΧΧ. 
ΤῊΘ 5οθηδ οὗ (ἰῃᾳ ἀϊδϊοριια 15 ἴῃ ΟΥ̓́ΠΘΑΓ ἰπ6 Ῥοσοῇ οὗ {Π6 Κίηῃρ 

Ατοθο. ΕῸΣ ἀγαμηδίϊς ρυγροβεβ, Β]αΐο βεϑῖὴβ ἰο τεργεβδεηΐ {6 

ΟΠ Υβϑίϊοη 845 ἰδἰςηρ ῬΙδοα βοοη δἰζευ (Π6 ἱπίεγνίενν ἢ ΤΠΉδδε- 

ἰείαβ ἰῃ [Π6 ἀϊαϊορια οἵ ἐμαὶ παῖηθ: 5ε6ὲ Τμεδεί. Στὸ Ὁ: νῦν μὲν 

οὖν ἀπαντητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου 

γραφήν, ἥν με γέγραπται. Οἡ ἘΠ ΠΥΡΠΙΟ ἃ5 ἃ τἤδη 566 [ηἰτοά. 

ΟΡ. ΧΧΙ!. 

ραν... 5 



2κΑᾺ 

28 ΔΧΟΤΕΙ ΟΝ ΤΕΣ Ῥεὶ 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ 1. 

Θοογαίος, Βαρρεηΐηρ ἰοὸ [811 ἴὰ ἢ Ἐπ ΠΥρῆτο, τεϊδίες ἔο Πΐτη 
{Π6 οἰτουμηβίδηοασϑ οὗ ΠΪϊβ ργοβεουζίοῃ Ὀγ Μεϊείυβ. 

1. τί νεώτερον. ϑοογαίεβ δά πδνεῖ ἤσυτεα ἴῃ ἃ ἰανν-οουτί {1}] 

ΠΟΥ, Εἰ ἐπ 6. ἃ5 ργοβθοιίου Οὐ 85 ἀείεπάδηΐϊ: 5ε6 Αροὶ. 17 ἢ νῦν ἐγὼ 
πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα. 

Τα πουΐεγ οοϊηραγαίνα οὗ νέος (1655 {γε ΘΠ ΕΥ καινό9) 15 ῥγείεγγεά 

ἴο (ῃε6 ρΡοβι(ϊνβ, ἰο βχρύβϑθβ δὴ δόχρεΐζογαζίο πονεὶυ : Ῥτοῖ. 210 Β μή 

τι νεώτερον ἀγγέλλεις; Ηξεποα νεώτερόν τι, νεωτερίζειν, Δ! νεωτε- 

ρισμός ἴα υϑεα οὗ γϑνοϊ ΟΠ ΔΙῪ τπονυειηθηΐίβ. ὅτι 15 [Π6 σοΠ] ΠΟΙ Ο ἢ 

φμου Ἐπρ. δαξ: Ὠδγα Πόνγανεσ 1ἰ γαΐδιηϑ τόσα (ἤδη 1ἴἰ πϑιι8}} } ἀο065 

οἵ 15. ΟΥ̓ Π4] ῬγοῃουηἾ η8] 56 85 δοσ. ἢ. οὗ ὅστις. 866 1Π6 εὐἀϊίοτ᾽β 

ΑΡΟ]. ΑρρΡ. "1 Ρ. 123- Οὐ ᾿ηνδυδ Ὁ] τεῖίεβ ὅτι ἴου Ὀοίἢ τε]. (ποΐ 
ὅ τι) δῃα σοπ] ποίη. 

2. τὰς ἐν Λυκείῳ--διατριβάς. ΤῊΣ Τιγοεῦμη 85 ομδ οἵ {πε 

[Πγδ66 ἔδπηοιιβ ρυῃηδβῖδ, οὐἰβι46 (η6 ψν4}15 οὗ ΑΙ θηβ : (Π6 οἰ Πο 5 ΤΕΥ 

[πΠ6 ᾿Ακαδημεία (6 εἴαάες ἴγτομη {Π6 ὈΙΡΥ]ΟΩ ΟΥ πογίῃ-νναδὲ σαΐθ: 
ΟΙςο. 46 ΕἸη. Υ 1. 1ὴ δῃά [6 Κυνόσαργες (α 11{{|π γα Ν. Ἐ;. ΤΌΤ᾿ 
[η6 Τιγοδιμ, οα {Π6 τοδά ἰο ΑἸσρεὶς8). Τί ννὰϑ βιἰυδἰεα (5εε ΜΙΟΗ- 

Ποδίου ἴῃ Βαιπγεϊβίου᾽β ΠΕΩΚΥΊΒΙΟΥΙ 1 Ρ. 182) Οἡ {πὰ τὶρῃξ Ῥδηκ 

οὗ {Π6 1155, Πῶσ ΤΙοΟ αγαϑ᾽ σαίθ, εαϑί οὗ {πῸ οἱΐγ. (Οοπηβοίεά 

ἢ (ῃ6 σγιμηδβίυμ, νυ] οἢ 15 5814 Ὀγ ὙΠΕοροιηριβ ἰο αν θΈθ 
[ουηᾶεα ὈΥ Ῥιβιβίγαίαιβ, νγὰ8 ἃ βῃσιηθ οἵ ᾿Απόλλων Λύκειος οὗ νΕΥΥ 
ΘΔΥΥ ἄαδίς (ΡΙαΐ. ΤΠαβειιθ 27. 9). [ἢ Ἰδίθυ {{π|65 1 νγᾶὰβ ἔδιηοιβ ἃ5 

[(Π6 5εαΐί οἵ Αυὐϊβίοι Ια δῃα {ῃ6 Ῥεχιραίειί Ἂς βοῆοοὶ. ϑοοαίεβ. νγᾶβ 
ΘΈΠΕΟΙΆΠΥ ἰο ΡῈ ἰουπᾶ [πῃ Ρῥ͵δοας οὗ σοϊῃποη ταϑοσί, {πὸ συιηηδβῖα 
Δ η4 {πΠ6 τηδυείῖ Ρ]δοα: 1{ 15 ἰο [η6 Τγοδαϊα {παἰ μα Ὀείδκεβ Βίτηβο] 

αἴτευ Αρδίμοη᾽ 5 Ὀαηαιεὶ (ΘυτΡ. 223 Ὁ): δηᾶ (Π6 Τ γοδαμη 15 4150 

[Π6 βοεῆβ οὗ {ῃς ἀϊδίοριιεβ 1 γ815 δηά Εὐγάδιηιβ. διατρίβειν ἀπά 
διατριβαί (οΥἹρΊη Δ} ΞΙΠΊΡΙΥ οἱ βρεῃάϊπῃρ [Π6 {1π26) σαρσεβέ ρῃ]]οβο- 

ῬΒῖοΔ] σοηνθυβαίοη, 85 ἴΠ6 τηοϑί γαίϊοῃαὶ ὙΔΥ οἱ Οσσυργυίηρ ΟὨΘ᾽5 
Ιείβυστε: 6ιρ. ἴθ. ΑΡο]. 29 ὁ ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει 
διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν: 1014. 27 Ο τὰς ἐμὰς δεατριβὰς καὶ 

τοὺς λόγους. 50 σχολή ἢδ5 Δ]ΥΤΕΔαγΥ ἴῃ αταξαῖκ οομηδ ἴο Ὁ υ5ε4 ἴοσ 

ἃ ἔΑΠΡΠ ΕΝ τὶ Δα Ἔνϑὴ ἴοσ ἃ προ ττ .. 50 ῃοο]᾽. 
2. τὴν τοῦ βασιλέως στοάν. ΤΕ ρΡοτοῦ οὗ {πε Κίηρ ΞΕ 

(στοὰ βασίλειος ΑΥ. Ἐςο165. 685) νναβ {πε ἢσϑέὲ ροσύοῇ ἴῃ πε ἀγορά Ομ, 

γουχ τῖρὶιξ δ5. γοὰ Δρρσγοδοῃεά [6 τηδυϊκεί ρ]ασα ομι {πε (δσδῃΐοιιβ. 



ΟἝἤ ΡΙΑΤΟΒ ΖΟΤΗΥΡΑΙ͂ΔΟ. 29 
Ϊ Ῥαι5. 1 3.1 πρώτη δέ ἐστιν ἐν δεξιᾷ καλουμένη στοὰ βασίλειος (56. 

85 γουῦ ἰεανα ἴΠ6 (εσδιηῖο8). [11 νγὰβ (ῃς ἀα γ οὗ ἰΠ6 Κίηρ Ατομοη 

ἴο πχαϊηίδίη τΔΥ οὗ {πΠ6 γε] ρου ἀπ|165 [Πδἰ Πδα οΟΥΡΊΠΔ]1Υ θε]οηροά 
ἴο ἴπ6 Αἰμδηΐδη Κίηρ (οοιηραῖα {πΠ6 πποίϊίοῃ οἵ {Π6 “᾽δχ «ϑαε7ογη7, 

ἴῃ {Π6 ει] Κομηδη ἈΘΡα]10): διλοηρ οἰ ΠοΥ τα]ρίουβ οἴοθβ, ΠῈ 
Πδα ομαῖρα οὗ {π6 τηγϑβίθσιεβ, {π6 Λήναια ἀπά (Π6 ἰογοῇς-τασα: δηάᾶ 

ἴη δοοογσγάδηςα ΜῈ [Π6 ἰϑαδὶ ΡΥ ΠοΙρ]Ὲ οἵ Αἰπεηΐδηῃ αν, μ6 Πδά 
[Πα Ρῥγεϑιάθπου (ἡγεμονία δικαστηρίου) οἵ ἴπΠ6 Η]Ἰασίῖς Οουτί ΠΕ 

σἤαγροα σοηηδοίοα ΜΙ] ἢΐ5 5ρῇετα οἵ ἀπί165, τ ρΙ εἰγ, ἰοσ ἘΧΘΏΊΡ]Θ, 

σγγεγα είηρ Πεαγὰ (αἸΠ]ρετὶ Ηδπάραοῃ ἀδῖ ατ. ίδαιβα! ους Π Π]ῈῚ 1 

Ῥ- 24 1). 

4. καὶ σοί γε. γε ἄοε5 ποΐ ρΡῸ ψΙ καί ἴῃ (ῃς ΙἀἸοπγαίίς 56 η56 

οἱ καὶ----γεΞε γεβ, δηά᾽, θπΐ ἢ οὐ γάρ: οἴ. ἰηΐτα 2 Β οὐ γὰρ ἐκεῖνό 

Ὑε: 48 οὐ γὰρ ἄν που γε: 8.Α οὐ γὰρ τοῦτό γε. ΟΠ ΔηΣΖ γΕΠΊΔ 5 

Ἱ {παΐ ῬΡΙαΐο ΠΕΔΥΪΥ ΑἸ να 5 1565 γε ΜΊ οὐ γάρ. 

δίκη. δίκη 15 106 σξεηθίαὶ ἰδύη ἴὺγ ἃ οαβε πεαζὰ Ὀείογθ. δῇ. 
 Αἰμεδηϊδη ἰανν-οουγί. ὙΠΕΙΘ νγοῦα ἔνγο βοιίβ οἵ δίκαι νΖ. {πε δίκη 

ἰδία (ἀγὼν ἴδιος) οΥ δίκη Ῥγορεῦ, ἀπά {με δίκη δημοσία (ἀγὼν δημόσιος) 

ΟΥ γραφή. Τα Βιϑί ννὰβ ἃ οἷν] σαϊ : (Π6 Ἰαἰ(οΥ δἰ ΠΟΥ ἃ ΟΥΙΤΏ]ΠΔ] ΟΥ̓ 

ἃ ΡΕΌΙΠΪΟ Ρτόσαϑ5, 1η 1 ἢ {Π6 βίαΐα (45 τε ργεβεηθα ὈΥ δὴν Αἰπεηίδῃ 

οἸ[ἿΖεη ἴῃ {πα {1]] Ὄχεσοῖβε οὗ ἢ15 τἱρῃῖ5) νγὰθ ριοβθοαίοσυ. Αῃ 

δοσαδαίίοη οὗ φόνος νγὰ5 ἃ γραφή : πὶ ΕΠ ΠΥ ΡῆγΟ ΠΕΥΘ 565 [Π6 ΠΟΥΘ 
ΘΘΠΘΥΔΙ ἰδθυτη, 1ἢ ΟΥ̓ΟΥ ποὶ ἴο ρῥγεϊυαασα [Π6 παίαγε οἵ ἰῆθ οδβε ἴῃ 

ὙγΠΙΟῊ ϑοογαίεβ τϊρῃΐ ΡῈ σοποεπμεᾶ, [Ι͂}η ϑοογαίαϑ᾽ σαγεία] ἀἸβ ποίη 

Ῥεΐννεεῃ γραφή πα δίκη ἴῃ ΠῚ5 ΓΕΡΙΥ Θοἤδη2Ζ 5665 ἃ ἀβ]σαίε βαυοαβη} 

οὐ ΕΓ ΠΥΡῆτοΟ᾽ 5 ναυπίθα δοσυγαοῦυ ἴῃ {Π6 56 οὗ ΠδΙη65 : 566 (ταί. 

206 ἢ. 
5. ὥσπερ ἐμοί. ΤΕ ἄρχων βασιλεύς ἃ5 ΡΌ]1ς συατάϊδη οὗ 

ΤΕ] ρίοη ῥτγεϑιεα ἴῃ {1615 [ῸΓ φόνος: ἴον 1ξ νγὰβ ἃ γοίϊοίοις ἄαίγ ἰο 

ν]ρα οἵ {π6 5ἰδίῃ οὗ Ὀ]οοάριη]!ηθθβ: 566 4 Ο ἴσον γὰρ τὸ μίασμα 

γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ ξυνειδὼς καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε 

καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιών. 

Ϊ ό. οὔτοι δὴ--γε. “Νο, Ἐπί ρΡῆτο, ἐμε Αἰμοϑηΐϊδηβ 4ο ηοΐ᾽ εἰς. 
ἢ γε, [Ὁ] ον ηρ {Π6 δ ρμαίϊο ᾿Αθηναῖοι, Ξῃου1α Ὀ6 ἴαῖκθη 1} οὔτοι δή. 

50 ἴῃ (γαῖ. 428 ἢ οὔτοι δὴ δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. 

. ὦ Ἐθύφρον. Β ἴον {π6 πιοβί ρατί δῃὰ Τ' βνεύσνμοῖα τοδᾶ ὦ 
Εὐθύφρων [πτουρπουξ {π6 ἀϊδϊοριια}. ἘΕὙΛΖθομθ σοι ρα 5. 5 ΠΎΠΔΓ 

ΜΠ Βοαϊεΐδῃ μ5 οἵ Ρ]αΐο 15 ἀεποίεά ὃν Β : 17᾽ βίδμαάξ ἔοσ {πε Μ5 ἴῃ {πὲ 
ΠΡγατν οὗ 51 Μαιῖν᾽5 δὲ ϑΨεπῖσθ. Ὑῆδβα ἔνγο δγα {πῸ Ῥεϑὲ γεργεβεηίδεῖνεβ οὗ {Π6 

᾿ἔψο ἴ8Π|1}165 οἵ Ῥ]δίοπίς Μ55. 

5-2 
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τη δίς 5 ἴῃ (Π6 1 υγαης δ Μ5 οὗ ΟΡ ΒοοΙα5 6.5. Α͵αχ 9053 ὦ ταλαί-. 

φρων: Ο. Τ᾿ 1290 ὦ τλήμων. 

2 Β 8. ἧς ἔοικε 5εεῃηβ ἴο 5ῃδνν {παΐ 0 πάτο 15 εὐ ἤαδοα ' 

Ι Πανε ἰπεγαίοσε τεηονβα [Π6 τηδηὶς οἱ 1ηἰοσγοραίίοη ρ]δοοα Ὀγ τηοϑὲ ἡ 

οἵ [ῃ6 εὐἀϊίοιβ αἰΐεγ γέγραπται. σέ 15 ΟἸΘΑΙΥ ΘΠ ΡΗδίῖς (45 ἴῃ 11π6 

11): ἴῸΓ ψῃΪΟἢ τεάβοη 1 ρυηΐ γραφὴν σέ τις, ποί γραφήν σέ τιξ. 

ἘΛΙΎρῆτο, Ἰτπονίηρ ϑοογαίθϑ᾽ ἱπναυδῦ]ες ἀπραγμοσύνη, αἱ ΟΠοΘ 

Ιδαρ5 ἰο {π6 σοῃοϊαβίοη {Παΐ 6 15 {Π6 δοουβεᾶ, δηα ποί {Π6 δοοιβου. 
γέγραπται. γράφεσθαι-εἴο οσαι5ε ἰο Ὀ6 νυθη ἄονψῃ : γράφειν 

Ξεῖο υυτΠ6, ἃ5 ἴῃ Τηβδείείαβ 142 Ὁ ἐγραψάμην τότ᾽ εὐθὺς--- 

ὑπομνήματα, ὕστερον δὲ---ἔγραφον. Ἡδηος γράφεσθαι-ε “ἰο ἱπάϊοι᾽: 

{π6 παπηθα οὗ [Π6 δοοιιβεα ρδχίυ θεΐπρ νυ θη ἀονγῃ ὈΥ {μ6 ἄρχων ΟΥ̓ 

Ἠἶ5. οἱευῖς: ψῃεγεαβ γράφειν Ξε “ἴο ΡΙΌΡροΒΕα ἃ τηοίοη᾽ 1.6. ἰο νεῖ ἰὲ ἢ} 

ουξ ομθ56 1. Νοίϊοα [Π6 ἔννο δοοιιβαίίνεβ γραφὴν γράφεσθαί σε: ἴῃ 6 ᾿ 

ῃγοὶ ἰ5 (ῃ6 δοουβαίϊνα οἵ ἴῃς ᾿ηίθγηδὶ, {π6 ϑεοοπα οἵ [ῃ6 δχίργηδὶ 

ΟὈ͵]θοῖ : ΤΒοιρθοη ατεεὶς ϑγπίαχ Ρ. 66. γέγραπται ἃ]Ϊοπα νου] 

Πᾶνε βυίποεα ἴον {Π6 56η56: "πῖ ἃ οσϑγίδϊη γῃϑίοσίοαδὶ δἤδοὶ οἱ βυσρυθ6 

Δηα ᾿ηαϊρμαίίοη 15 δἰίαϊηθα ΟΥ̓ τερεαϊίηρ ϑοογαίθϑ᾽ γραφήν, αἱ 186 

βατὴθ ἔπη6 {πὶ (Π6 Δη {1 {Π 6515 ΜΓ δίκην 15 ἘΠΟΥΘΌΥ οἰ ΡΠ 51Ζβά. 

9. καταγνώσομαι. καταγιγνώσκειν 15 ἴο 566 8 ΜΕΔΙΚ ΡοΙϊηΐ ἴῃ 

ΟὨΘ: ΑΡοΪ]. 25 Α πολλήν γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν: Ῥῃδαά. ττό 

α οὐ καταγνώσομαί γε σοῦ ὅπερ τῶν ἄλλων καταγιγνώσκω. οὐ γάρ᾽ 

που 15 ἰομῃα ἴῃ ΟΠ6 ᾿ῃίειιουῦ Μ85, ἤθημοα ϑίερηδηιϊβ τεδά οὐ γὰρ 

σοῦ; Ὅυΐ [Π6 οἰηϊβϑίοη οἵ {πΠ6 ρϑηϊῆνα 15 δοσουηίεα ἰου ὈΥ {πῸ 
Ρτθβεηςε οὗ σύ ἴῃ [Π6 πεχί οἴδιξα ὡς σὺ ἕτερον. Οὐοτηραῖα ΤΠας. ΥἹ 

24. 8: ἐπέρχονται γὰρ ἡμῖν ὡς οὐκ ἀμυνουμένοις, δικαίως κατεγνω- 

κότες ὅτι αὐτοὺς οὐ μετὰ Λακεδαιμονίων ἐφθείρομεν. Τ' Ποῖα Πιᾶ5 

ὡς σύ γε ἕτερον. 

11. ἀλλὰσὲ ἄλλος. “Ιηϊεγγορσαίϊο σι ρεγνδοδηθα δθϑί να] δ τηϊγϑη- 

(ἰ5᾽, 5ᾶγ5 ΝΟΒΙγαΡ. ἄλλος 15 δε δἴζεσ ἕτερον ἴογ [ἴῃ βαῖκα οἵ νδυϊείγυ. 

90 ἴῃ ΑἸ ϑίοια ΕἸΏϊο. ΝΊΟ. ΙΧ 4. ττ66Ὁ 7 ἑτέρων μὲν ἐπιθυμοῦσιν 

ἄλλα δὲ βούλονται. ἘεΙΘ ρεγμδρ5 [Π6 71π6]16 15 ᾿πιθη δά ἴο βαρρεβί 

ἘΛΓΠΥΡΗτο 5 ΡΟ] Αγ {05 οὗ ἰδηρσιαρα: 566 Οχαί. 306 ἢ δηά 
Τηϊτοά. Ρ. ΧΧΙ͂Ϊ. : 

14. οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω -Ξ "“Π6 ἴρ86 αυϊάεπὶ σαι 

πονἱ᾽. Οη οὐ πανυ 5εε ΚΙ446]}᾽}5 Ὠιρεβὶ οἵ Ῥ]αίοηϊς [10 Π15 8 120. 
Τὶ τηϑδὴς “ποί αυϊίε᾽ 1.6. σθηθγα! “ποῖ δχϑοίγ᾽, που ρἢ βοηθ- 

{πὴ)65 “ποΐ αἱ 411 ΌΥ {ῃ6 ἀϑ8] ασξεὶς γμείοσῖς ΟΥ ἔμφασις. Τὶ ἴ5 [|| 

μονψενεῖ μο]α ΌΥ βόε βοῃοΐαῖβ ἰπαὶ οὐ πάνυ ΟσσαβίοΠΔ}}Υ τε πάνυ οὐ ἢ 

δνθῃ ψιΠπουΐ ἀϑϑατηϊηρ τηθὶοβὶβ: 566 Ο]αβϑῖοαὶ Βανίαν [ῸΥ 1887 ρΡ. 
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71. ΤῊΣ δἀάϊείοη οἵ {μ6 δάνεγυϊαὶ τὰ πλακοϑ ἴπ6 Ὄβχργθββίοῃ ναριιου δῃά 

1655 δι ρῃδίϊο. 850 ῬΠμδβά. 57 Α οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νύν 
᾿Αθήναζε: ἘΞΕΡ. ΙΝ 419 Α ἐάν τίς σε φῇ μὴ πάνυ τι εὐδαίμονας ποιεῖν 

τούτους τοὺς ἀνδρας. 

ι6.ἀἩ Μέλητον. ΑΡοἱ]. 23 Ε ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο 

καὶ ἤΛνυτος καὶ Λύκων. Μεϊ]είαβ νγὰ5 [η6 ργοίασοηϊδβί ἴῃ {Π6 ργοβεοιι- 

[ἴοη οὗ ϑοο͵γαίεβ: [5 συνήγοροι γγεῖα Αηγίι5 δηά [ωγοο. Ηδφποβ 
θη ἰΐ 15 ἀεϑιγεά ἰο δ᾽ϊπάς ἴο ἰμ6 ῥργοββεουίίου Ὀσυθῆν, Μεϊοίιβ 

ΔΙΟΠΘ 15 τη θη .]ἸοΟη 66 : 50 ἴῃ ΑΡΟ]. 19 Β [0]]. αἀηὰ ΤΠεδδί. 2ιο Ὁ τὴν 

Μελήτου γραφήν, ἦν μὲ γέγραπται. Οπἡ ΜεϊΪείιι5. σΈΠΕΓΑΙΙΥ 566 

{πθ δαϊίου5 [ηἰτοάιποίίοη ἰο ἴῃ6 ΑΡΟΪΟΡῪ ρΡ. χχνὶ. Νοίϊοε {μῈ 

ΠΤ ιπαϊῆδξγθηοα νος ϑοογαίθϑ σοηιγίνεβ ἴο ἜΧΡΥΘ55 ΟΥ̓ ΠΊΘΔΠ5 τῇ νέος 

τις δ ὡς ἐγῴῷμαι. 

17. τῶν δήμων Πιτθεύς. ΤΗς ἄεμης Πίτθος νγαὰβ ἴῃ (6 {106 
Οξοσορὶβ. τῶν δήμων 15 ἃ Ρατί{ἰ{ πὸ σεηϊίνε ; ἰου Ππτθεύς τε ἐκ Πίτθου. 

ΤΠ οἹά τεδάϊηρ νγὰβ τὸν δῆμον (6ςς. οὗ τείεγεηςο): Οορεὶ Νονδα 
ΤΙ οίΐοηθ5 Ρ. 6γι γἰρμεΥ γεπηαυκθ ““οοΥγίσε τῶν δήμων᾽᾽, Δῃᾷ 50 Β 
ἃιὰ Τ. 8εςε ἨἩοϊάβδῃ οὐ Ρ]αίαγοῃ ὙΠοιηϊβί. 1 ὃ 1 πατρὸς γὰρ ἦν 

Νεοκλέους---Φρεαρρίου τῶν δήμων. ϑοΠδη2Ζ τειηαγκα (Παΐ {Π|5 

Π σε. 5 ποί ἰουπᾶ οὐ [ηβουϊρίϊοηβ, δπὰ ἰμαὶ ἰπ τπδπυβουὶρί [ἰ 
Ἰ φσοηΘγΑ ΠΥ ργεοβάδβ [Π6 πδῖηδ οὗ (μ6 ἄξιηδ. 

' νῷ ἔχειν Ξετηδηηϊηΐςθε: ἐν νῷ ἔχειν τεῖπ δηΐπιο μαρετα 1.4. ἴο 
Ἰηἰεηά. (οηίγαβέ Αρο]. 20 Β τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην 

λαβεῖν ; “ἰῖῃ ΒΕΡ. ΥἹ 4900 Α ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῷ, εἰ νῷ ἔχεις, πρῶτον 

μὲν ἀλήθεια κτλ. ὙΠΕεΙδ 15 ἬΕΙΟ ᾿ὩΓΟΥΪΟΥ Μ8 Δα ΠΟΥ Υ ἴογ ἐν νῷ. 

18. οἷον τετανότριχα ὈΥ ἰΠ6 5.8] αἰἰγαςίίοη [ῸΓ τοιοῦτον οἷός 
ἐστι τετανόθριξ. (ἴ, ὅορῇ. 237 Ο χαλεπὸν ἤρου καὶ σχεδὸν εἰπεῖν 

οἵῳ γε ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον Ξετοιούτῳ οἷός γε ἐγώ εἰμι. Ἰζ ΠΟΥ 5 

(ὐβομίβοῃς (σδιησηδίικ 11 Ρ. 916. τετανόθριξ ἸταΡ]165 Ἰοησ τἱρτά 

Παῖγ )( οὐ1]5. Αϑβίγοϊορσειβ ᾿ιϑεα ἰο τηδϊηΐαίη [Παὶ ἃ τηδῃ Ῥοσῃ ἀπθ 

[8 ϑίσρῃ ίρο σου ΡῈ τετανόθριξ χαροπὸς λευκόχρως ἄπαις 

αἰδήμων (ϑεχί. ἘτηρΡ. αἄν. Μαίῃ. ν 95). ΕῸΓ ἸΙοῃρ Παὶγ δ5 αἴδοίβα 
ὈΥ͂ Δγομα ΨἼΠηΟ δοκεῖ εἶναί τι 5εὲ86 Ατἱδίορῃ. ΝᾺῸΡ. 545 κἀγὼ μὲν 

] τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν ποιητὴς οὐ κομῶ. Τῃ ΒΕΡ. ΙΥ 425 Β ΡΪαίο οἰ(ε5 
 5Πογί μαὶγ (κουραί) 45 ἃ τηδτῖς οὗ {πῸ τνε]]-οοηποίεα γοιίῃ. Τα5ΐ 50 

Ι ἴῃς ἘΡΏΟΥΘ ΔΠΠΠΔΠ]]Υ σοϊηπιδηάεά [ἢ6 ϑρατγίαπβ κείρεσθαι τὸν 

μύστακα καὶ πείθεσθαι τοῖς νόμοις (ΡΙ αὶ. Ο]εοπλ. 9, οα {μ6 Δα ΠΟΥ 
οἵ Ατίβίοιθ), δἰ ἐπουρῇ 11 νγὰβ οὐ {πε πιουβίαομε ἐμαὶ {π6 ϑραγίδῃβ 
ΟῚ ἴοι! οἷ: Ἰοὴρ μιδὶγῦ ἴῃ φεηοσαὶ νγὰβ σοῃϑιἀογεᾶ Του ῃ δπά 

ατϊβιοογαίίο. οὐ πάνυ εὐγένειον 8111465 ἰο Μεϊεία5᾽ γοιίῃ: 50 ἰπίτα 
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ἴῃ 2 Ο ἢδ 5 (Π6 (ς}]-ἰα16 1{{16 ῬΟΥ σοτϊηρ]διηϊηρ ἴο Π15 τοίου. Τί 15 
ΟΙΘαΥ αἷἰθο το ΑΡο]. 25 Ὁ δηᾶ 2ό Εὶ ἰμαΐ Μεϊείαβ. νγὰβ γουηρ. 
ἐπίγρυπος )( ἐπίσιμος Ξε “ϑοχημεννῃαί ΠοοΙς-ποβεά᾽ : [(ῃ6 ψοσά οὐοῦθ 
ἀραΐῃ ΡΗδεάγ. 253 Ὁ ἴῃ ἃ ἀββου ριίοῃ οὐ 186 ΠΟ0]6 βἰδεβᾷ, 7ιϑί ἂ5 ἴῃ 6 

Ποῖδεβ ἴῃ ἴῃ6 Ῥαῃδίῃθμαϊς Π6ΖῈ αἵ ἐπίγρυποι. ἴῃ βρ. νὶ 4741}Ὁ 

βασιλικός 15 5814 ἴο Ὀ6 ἃ ΡΟ] ΘΕ ρἢοιηΐβηι [ΟΥ γρυπός, 1{|6 ἐπίχαρις 

ἴογυ σιμος. δετα {Π6 δέ 5εειὴβ ἴο 1Ρ]Ὺ {πᾶὶ Μεϊείιβ τηδᾶθ ὉΡ ἴου 

ἀεβἤοϊθηοῦυ ἴῃ Ὀδαγά ὈΥ διηρ! Ἰὰς οὗ ἤοβθ. Οη [ῃ6 ψο]οθ, Μεϊείαβ 

σῖνεϑ ὰ5 [ῃ6 ᾿Πργαθβϑίοη οἵ ἃ Ἀοιηδη-"οβεα δΔηα δΔηριΪαΥ γουηρ ΤΏΔΠ: 
Θοοζεαίθα ννὰ5 Παΐ-Ποβθα δηᾶ γοίπηα. : Ξ 

20. οὐκ ἐννοώ : ἐννοῶ τε ψῬῴῷ ἔχω “1 γειηειηρεγ᾽: ΡΟ]. 296 αὶ 

οὐκ ἐννοῶ νῦν γ᾽ οὕτως. ἀλλὰ δῆ ταϑληῖα [6 τοίατῃ δῇ (ῃς 

ἀἸϊργεβθίοη. ΤῊ ρδγίιοϊα 15 α]5ο 1ΔἸοιηδίϊοα!] ]Ὺ τι564 ΞΞ "αἱ δημπη ἰο ! 
ἰηϊτοάπος ἴῃ6 οὈ]δοϊοη οἵ δῇ δάνεγβαιυ : 566 ϑία! θαυ οἡ ΚΕΡ. 1 ῃ 

265 Ὁ. 

2. 22. ἥντινα; Α ρτενίοιι ρα ςευ᾿β απ Ἐβί]οη 15 ᾿η νυ Δ ὈΪ]Υ γερεβαίθα 

ΟΥ̓ {π6 ἱπάϊγεοῖ ἰηἰουγοραΐῖϊνθ. ΘΟΠΔη2 ((Ο]]οννίηρ ομα ᾿πΐθυϊοσ Μ8) 

Θη]οηἀβ [Δ οῆ65 1905. Α ΠΕΙΘ ἃ απδϑίϊοη 15 τερεαϊεα ψ ἢ πρὸς τί; ἢ 

ἰο πρὸς ὅ τι; ῬΑ 7 

ἔμοιγε δοκεῖ: ψίϊπουΐ ὡς, 5 ἴπ ΟἸΐο ρβο Β ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἢ 
δηα Ῥῃδβά. τοϑ' ἢ ὁ βίος μοι δοκεῖ ὁ ἐμός. Ιῃ βοῇ σαβ65 ἸΠΙΘΥΙΟΥ 

Μ55 [τευ θη ΠΥ ]ηβασί ὡς. 

23. οὐ φαῦλον “πο 5]0ῃ{ (πϊηρ᾽: φαῦλον 5 ἃ ΙΏΟΥΘ σξηθΊαὶ 
ἴετπι {πΠ8π ἀγεννής, ΜΜΏΪΟΙ ἀςεποίεϑ ἰδοὶς οὗ οουταρσε )( γεννάδας. ϑαρτγα 

ἐγνωκέναι (μον 556) 15 “ἴο πονν᾽: 85 γιγνώσκειν (ὨΟ5Π6Γ6) “ἴο ρεγοεῖνε᾽ 

ΟΥ̓ “Ἰεαγη᾽. 

24. τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθείρονται. ἘῸΓ (πε ἰεγπια οὗ {πὸ ἢ 
ἸπαϊἸοίπηθηΐ οὗ ϑοοζαίεβ 5εὲ6 ΑροἹ]. 24 Β Σωκράτη φησὶν (5Ξ.. ὁ Μέλητος) 
ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὗς ἡ πόλις νομίζει 

οὐ νομίζοντα ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. 

26. κινδυνεύει σοφός τις εἶναι: κινδυνεύει Ξε δοκεῖ 5 οἴϊεῃῃ! ἴῃ 

ῬΙαίο: [τῖῃ6 ψοχᾷᾶ τησβδί ΟΥἹΡΊΏΔΙΥ αν Ὀδθη υϑεα ΟὨΪΥ̓͂ οτα (6 

Ρτεάϊοαίς ἱηνοϊνεα βοτηθίῃϊηρ εν]] ξε κίνδυνός ἐστι ΜΙ ἰπΐ, ἃ5 ἴῃ 

Τγϑίαβ κατὰ ᾿Αγοράτου ὃ 47 σοὶ δὲ---κίνδυνος ἦν βασανισθῆναι. ὦ 

σοφός (' εἰενοῦ᾽) 15 βαγοδβίϊο, ἃ5. οἴη 6.5. ἴῃ Οτίο βὶ ἃ ἢ οὕτως εἴ 
σοφός; ΤῆεΕ ψογᾷ (11|κ6 φροντιστής) ψγὰ5 Δἰτηοβί ἃ Ὡϊοϊζηασηα οὗ ἢ 

Θοογαίθβ (5ε6 ΑροἹ]. 18 Β): Πεσξ ἴἰ βυρσραβίβ (ῃ6 βορῃηϊβδίβ, ἃ5 ἰη Μεῆο ἢ 

75 α τῶν σοφῶν---καὶ ἐριστικῶν καὶ ἀγωνιστικῶν. Μεϊ]είαβ 15 ὁ κατὰ Ὺ 
νέους σοφός : 566 ἴῃΠ΄ἃ Οἡ 11η6 22. ξ 

καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν---διαφθείροντος. ἀμαθής 15 ΤΕρΌ]ΑΥΪγ ἢ 

4 
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τι5ε4 85 (Π6 ορροβιίε οὗ σοῴος. Νοίϊοα {π6 ᾿πρ]]οδίίοη ἰπδΐ νἱςς 15 

ἄυσε ἴο ἱρποίδπος (ἀμαθία). ΤΠ5 ἀοοίτηα 15 [γε απ θη γ. τεραγά θα 

85 ῬΕΟΌΠΔΥ ἴο ϑοογαίθβ : Ὀαὲ 1 15. διε άδά ἴῃ {Π6 ατεεὶς ἰἸαηρπαρθ. 

Ταῖκα ἔου Ἐχαρ]6 ἴΠ6 ψψογάβ ἀμαθής ἀπαίδευτος ἀγνώμων. ῬΥΪΠΊΔΙΠΥ͂ 

{π656 νγογάβ ἀδθηοίεα ἃ ψϑαηΐ οἵ [1πί6]] θεοί] οὐ] ἰναϊίοη : Ὀαΐ 1ῃ 

ΡΓδοίΐοα (ΠΕΥ͂ αἴ οἴϊθῃ ιϑεὰ οἵ ἀδβοίθης ποσὰ] ουϊίαγε : ἀμαθής 

(Ξεε ει! οὐ Μεάβξα 224) ΞΞ  “Ῥοουβῃ “πηίδε]ηρσ᾽: ἀπαίδευτος ἰ5 

“τυάο᾽ δηὰ ἀγνώμων “απκίηα᾽΄. Αἡ πηίυϊοτεαά ἰηίς]]εοὶ (το (ΠῈ 

Οτεεῖκ ροϊπὶ οὗ νἱδνν) ΠΏΡ]165 τηοτὰ] «θ᾽ ΠΟ] ΘΠΟΥ : 5ίποα ἴῃ ἰῃ6 

Βοιιϑῃΐησ ρεγοα οὗ ατεεῖὶς [16 τη 6]16δοῖ δηάᾶ νν1}} ἀγα ποῖ ἀἰβουιτηϊ- 

ῃαίϊβά. Τῇῆςᾳ βαπὶῈ ροϊηΐ οἵ νἱϑὺν σοπιθβ οαΐ ἴῃ Ρίαίο᾽β [ΠθοΥΎ οἵ 

εὐἀποαίίοη (λ6ρ. νι--- 11) : γα βἀποαίίοη αὐγαῖίκεης ἐπιστήμη, διὰ 

ἄοεβ ποί ἱτρίαπέ ὀρθὴ δόξα : ἀῃὰ ἐπιστήμη ταῤδῃ5 (ἢ6 τορϑηδγδίοῃ. 

(περιωαγωγή) οὗ {Π6 εηἰγ6 τη, ΠΊΟΓΔΆ] 85 Μ}Ὲ6}} 5 ἱπίβ:]βοίιια]. Α5 ἴο 

[Π6 5βυπίαχ, ποίς ἐμήν (ΞΞ ἐμοῦ) ψἱἢ διαφθείροντος. 

28. ὡς πρὸς μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. ΗΔ44 Ρ]αίο οἤοβεη ἴο 
παῖς [Π6 ϑἰγηῖ]6 δὴ ἰἀθης βοαδίίοη, ἢ6 σου πᾶνε οἠλϊἰε4 [Π6 βϑθοοηά 

πρός 45 (ΟΡεί τεαηϊγεθ. 566 οἡ (το 46 Ο: “1 τἰ 15 ψιϑηῃβά ἴο 

Ῥείη ἴπῸ οὐ]εοίβ σοιηραγεα ᾿ηΐο {πες οἹοβεϑέ ροϑϑῖθὶα πηΐοη, ὥσπερ 

(ὡς, καθάπερ) νυνὶ [π6 Ρτεροϑίζοη 15 ραςσεα ἤτβί, αημὰ [Π6 ρτγεροϑβιίοη 

1561 υυυϊτεπ ΟΠ]Υ Ὁποα: ΒΕΡ. ΠῚ 545 Ε ὡς πρὸς παῖδας ἡμᾶς 
παιζούσας καὶ ἐρεσχηλούσας᾽. ΔΝΏεΙΕ ὥσπερ ΜΙ {Π6 ργεροβιίίοῃ 
Ρτεσεάεβ, (ορεί (Ναταα 1, δοϊϊοηα5 Ρ. τό [0]].} νγου]α ἴῃ Ἔνευυ οαβα 

ἀε]εία (Π6 βεοοηά ρυδροβιίοη: Ὀὰς με ἀθῆεβ (ἢ6 μ85. Οἰμενβε 

Ῥοίῃ Ργεροβιίίοηβς δια ἰηϑετίεα : δηά 1ἢ οαβα ἴῃ6 οδ]ϑοϊΐ οομπηραῖεά 

σΟΙ65 ἢτϑί παι ΠΕ Ὶ ΡΥΘροϑιίοη τηΔὺ Ὀ6 οτηϊ(εα 6.5. πρὸς τὴν πόλιν 

ὡς πρὸς μητέρα. ϑοῆδῃ2Ζ Επηθηαβ ἔννο οὐτοιι5 σαθ65 ἰὼ ΜΏΪΟΏ (Π6 

γε: Ῥυβροβιεοῃ 15 οτηιἰ64 ψ ἢ ρτγεσεάϊηρ ὥσπερ, ν'2. ῬῃδΕά. 67 ἢ 
ἐκλυομένην ὥσπερ δεσμῶν (1ερ. ἐκ δεσμῶν ψῃ 7) ἀηὰ Τίπι. 794 

ῥεῖν ὥσπερ αὐλῶνος (Ἰε΄. διὰ αὐλῶν ο9) διὰ τοῦ σώματος. Ατοδετ- 

ΗἱΪπά τείδϊῃβ ὥσπερ αὐλῶνος. ὍΤΠα τος Πουῃοοά οὗ {πε 5ἰδίε 15. 1ῃ68 

Ἰεδάϊησ τηοῖΐϊνε οὗ ἴπ6 Οπίο (566 ἴΠ6 εἀϊίοτ᾽ 5 ἰηἰτοάιοίίοη ἴο {Παΐ 

ἀἸαϊοριθ): ϑοοζαΐῖεβ βραγηβα (ἢ6 ἰειηρίδίίοη ἰο Ὀγθαὶς Π6Ὶ ἰανν5 ἃ5 
Ραγγοιάθ. Οπ [15 νίενν τεϑίεξ ἃ ἀστηρ [Π6 τηοϑί Πουτβῃϊηρ Ρετὶοά 
[6 επείγα ἔαῦτῖο οὗ ατεεῖὶς οἰνίο 16. ΤΕ 15 νου οὗ γοιηδὶς (μδὲ (ῃς 

Οτεΐδηβ οδ]]6α {Πεὶγ σουηίγΥ μητρίς (ἈΕΡ. ΙΧ 575 Ὁ). 
29. τῶν πολιτικῶν 15 πευίεγ, Δη4 σοα5 ψι ἄρχεσθαι. 

320. ὀρθῶς γάρ ἐστι. ἐστι οὗ οσουγδα 15 ποῖ εαυϊνα]εηί ἴο ἔχει, 2 Ὁ 
ΙΪ  ἐ(ογ ὀρθῶς (ἡ ὨΪΟἢ νγουἹά ἴῃ ΕΉρ 5}: ΡῈ ρῥχϊπίεα τ ἢ τλδιῖκ5 οὗ 4υο- 

τ΄ ἰριοπ)τετὸ ὀρθῶς ἄρχεσθαι. ϑοἤαηΖ οομηραγεβ (πίει 4118) ϑυηρ. 
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182 Ὁ καλῶς μὲν πραν Τ με αν καλόν, αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν. 

κἰσ ρῶς μὲν οὖν ἐστι πονηρῷ τε καὶ πονηῤῶς χαρίζεσθαι, καλῶς δὲ 

χρηστῷ τε καὶ χρηστῶς. 

21. ἐπιμεληθήναι: ἔγτὰα ἰο ᾿ἰβ ΠπδπΠΊ6 ἜΡΝΟΣ Πος 50 ἰηἴτὰ 3Ὰ 

ἐπιμεληθείς. (ΓΕ Αρο]. 25 σ (ἡἜεζε Ξε ποίε), Μέλητε---ὠὁἰ μέλειαν 
--μεμέληκεν ἀηὰ 26 Β Μελήτῳ τούτων οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν πώ- 

ποτε ἐμέλησεν. Ιῃ Ατβίορῃ. Ἀδῃ. 990---Ο91 ἴπεγα 15 Ρεύμαρβ ἃ 
ΒΙΠΊΙΔΥΓ ΡΠ οἡ Μεϊείιβ᾽ ἤδιη6, κεχηνότες μαμμάκυθοι, μελιττίδαι 

(ν.1. μελητίδαι) καθῆντο: οἵ. 1014. 1202. ἘΕῸΓ 5ΠῊ1187 ΡΪαγβ ὉΡΟΠ 

νγοτάς ἴῃ ΡΙαΐο δηα [Π6 Ῥσίποῖρὶα νυ ῃίοῃ {Π6Ὺ ἴηνοῖνα 5εα οἡα Οπίο 

4ὅς δῃά εβρεοίδ!]ν 47 Β (τῷ ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαΐοντι). Τί 5ῃου]ά 
Ὲ τοιῃηδιϊκοα (δὶ ἐπιμελεῖσθαι νγαβ αἰτηοβέ 4 ἰθομηῖοαὶ ἔθη οὗ (6 

Θοογϑίῖς δἰ ῃοβ (Οτίο 51 Α): ϑοογαίεβ. Β᾿τηβοὶ Πα τί} ρῥτγοίεβθεά 
ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. 

32. γεωργὸν ἀγαθόν. Ηδετεν! ἢ Ὀερίηβ [Π6 δρυϊουϊέαγαὶ τηδίδ- 
ΡΒοΥ, σοπίϊππβα 1η ἐκκαθαίρει ἀῃηᾷ ἴῃ τὰς βλάστας: σοτηραῖα ἘἈΕΡ. 

ΙΧ 580 Β τοῦ πολυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται ὥσπερ γεωργός, 

τὰ μὲν ἥμερα τρέφων καὶ τιθασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι. 

ΤῊΣ γεωργός 15 ἰΠ6 σοφὸς κατὰ φυτά (Τ μεαεί. 167 Β): 50 Μεϊείιι5 

ΡΟΒ65 85 ὁ κατὰ νέους σοφός. Α5 ἴο {Π6 500 ]εοΐ τηδίίεσ, ποίς ἰῇ 

[η6 ἔἢγβι ρδος ἴῃς ᾿τρ]οδίίοη {Πδΐ [Π6 Ρο] Ἰοΐδη 5μου]α τηαῖκα (Π6 

ΟἸΕΙΖΕῺ5 ΤΊ ΟΥΔΠΥ Ὀαίίου : ἴῃ {π6 Ῥαβί ρεῦοά οὗ ἀτεεςε ρο]ἶοβ μα δ 

δἰ ῖοαὶ ραγροβα, 566 Ασϊβίοι!β ΕΠ. ΝΙο. 1 το. τοροῦ 30 ἢ. αὕτη δὲ 

(Ξο. ἡ πολιτικὴ) πλείστην ἐπιμέλειαν ποιεῖται τοῦ ποιούς τινας καὶ 

ἀγαθοὺς τοὺς πολίτας ποιῆσαι καὶ πρακτικοὺς τῶν καλῶν. [Ι͂ῃ ἴδεϊ 

οἰ μῖοθ. δηᾶ ροϊ πο ψεσα ποΐ βεραζαίεα ἴῃ Ρ]δίο᾽β {{π|6, δίποα τὸ 

νόμιμον Ξετὸ δίκαιον---[ῃς Ιανν οὗ {Πε6 ϑβίδαίβ 15 [Π6 αν οὗὁἩ Τρ Υ ΠΥ ΤΟΥ 

[6 τδῃ. ([ηἰχοάποίίοη ἰο (το, Ρ. χὶ.) ΟἾΪΥ ἔτοιῃ (ἢϊ5 ροϊηΐ 

οὗ νίαν σδῇ γα 566 ἴΠ6 ἔγιθ ὑῃτΥ οὗ (Π6 ἈΘΡΌΡΙ]ο, το, ἐπουρἢ 

1 15 οδἹ] δᾶ πολιτεία, 15 ΔΙμηοβέ 85 τη ποῦ εἰ οὶ 85 ΡΟ ἴ64]1. [1 νγὰ5 

ΟἸΪΥ ΜΏΘΠ τηϑη νγγ85 ἰοσΟΙὈ]Υ ἴογῃ ἔγοσῃ (ῃ6 βίαΐβ Ὀγ {Π6 1οββ οὗ οἷνὶς 

ἔγεαεάοτῃ ἰμαὶ Ασιβίοια ψγοία δὴ εἰἴμῃῖοδὶ ἰγεδίϊθα δ5 ἀϊβίϊηοίς ἔτοιῃ 
ΡΟ] 65. Τ1Ι͂η {πε ββοοπᾶ ρ]δοβ, οὔβεῖνε [6 ραγζδιηοιηΐ ἱπιρογίδμοθ 
ὮΘΓΘ δϑϑισῃεά ἴο {πΠ6 οδῖα οὗ {Π6 γουσηρ : βοιηά εὐποδίϊοη βεειηδά ἴο 
ΡΙαΐο {ῃ68 ΟΠ]Υ ῬΟββιῦ]6Ὲ βδϊναίίοῃ [οΥΓ 8 βίαίε: εὖ τραφέντων καὶ 

" τρεφομένων τῶν νέων πάντα ἡμῖν κατ' ὀρθὸν πλεῖ (Ἰ,ερ΄. ΥΙΙ 813 Ὁ). 
33. καὶ δὴ καί [:ηἰτοάμποεθ ἴΠ6 Δρροαίΐοη 45 ἴῃ Οτΐο 476 

οὐκοῦν καὶ τάλλα---οὕτως---καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων κτλ. ἴσως 

ἴηΐγα Ξε “ἀουθ.]655᾽ (ϑαγοδϑβί!ο). 

2Α 384. ἡμᾶς ἐκκαθαίρει. ϑοογαίε5Β ἃ5 ἃ ποχίοιιβϑ ψεθᾶ, Οὐ Ρϑῖ- 
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ΠδΡ5 85 50Π16 ρεβίι]θηΐ τηοηβίου ρυαυίηρ οα (Π6 γοιηρ ΡῥΪαπίβ: οἵ, 
Αὐδί. Ηἰβί. Αῃ. 1χ ὅδ᾽ 332 τὰ δὲ γινόμενα θηρία ἐν τοῖς σμήνεσι 
καὶ λυμαινόμενα τὰ κηρία αἱ μὲν χρησταὶ μέλιτται ἐκκαθαίρουσιν. 

Η ἸΥϑοηϊρ᾽5 ἐκκαθαρεῖ 15 ἀῃμηδοσββασυ, δηᾶ ἴῃ ἰαοί 1655 ἔοσοὶ]α δπα 
δοσαζαία. 

35. τοὺς τῶν νέων τὰς βλάστας διαφθείροντας. ὙΤὙΠεΙΕ 15 
ΤῊ Οἢ ἸΓΟΠΥ͂ ἴῃ (Π]5 οἰδιϑε, Ἔχρυεββεά ὈΥ ρ]δοίησ 1ἴ{ αδἰζεσ (ἢ6 νεὺῦ 

ἐκκαθαίρει, αἀπιὰ δἀάϊησ {Π6 ννογάς ὡς φησιν. ἘΥΪΖΒΟ 6 νγ6]] σοπραΓα5 

ΑΡΟΪ. 344: εὑρήσετε--πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ δια- 

φθείροντι, τῷ κακὰ ἐργαζομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι 

Μέλητος καὶ "Ανυτος. ἘὸῸ͵ [6 σεηθίαὶ ἰ4εα ϑοἤδηΖ σοιηρᾶγαβ ἴορν. 

ΨΙ 765 Ἑ παντὸς γὰρ δὴ φυτοῦ ἡ πρώτη βλάστη καλῶς ὁρμηθεῖσα 

πρὸς ἀρετὴν τῆς αὑτοῦ φύσεως κυριωτάτη τέλος ἐπιθεῖναι τὸ πρόσ- 

φορον δια ἸΌ]4. ΝΙΙ 813 Ὁ αυοίεα ἀἴὔονε οὐ 2 Ὁ. Τὴ ψογάβ τών 

νέων ἃΥθ Ὀγδοϊζοίθα ὈΥ ϑοῆδηῃζ, [Ὁ] οννίησ (ἀοίρευζΖ, ΟΠ ΘΗ οὐ [ἢ θ΄ 

στουηά {Παἰ τὰς βλάστας Ξετοὺς νέους (γν11ἢ (6 Δα! 1064] ἀρυιοα γα] 

1468) σδῃ δ]οηβ ἰοσηι ἃ οούγεοί δηςΠ65]ὶ5 ἰο τῶν πρεσβυτέρων: ὈμχΓ1 

(ῖηῖκς (ῃ6 ννογβ ἀγα τἱρῃϊ, ἔοσ 1ἴ 15. φαϊία ἴῃ Ρ]αίο᾽ 5 βίγ]ε ἴῃ ρβϑβίηρ 
ἴτοιη [ἴΠ6 ϑίμη]α ἴο {ΠπΠ6 Δρρ]]οαἰίίοη ἴο οἤοοθα ννογάβ Δρρ]σδῦ]α ἴο.. 

οί (τὰς βλάστας ἴο ἀρτίουϊίατα, δηα τῶν νέων ἴο {[Π6 γουηρ : οἵ. 

ποίβ οὐ (το 47 Β) : τηούθονοῖ τὰς βλάστας τῶν νέων 15 τηοΐα [Πδῃ 

τοὺς νέους οἵὁἩ τὰς βλάστας Δἴοῃξα 5ἴποα 1 πηδϑηβ (Π6 ἀδνοὶορπηηθηΐ Οὐ 

“5ργουζησ᾽᾽ οἵ [π6 γουησ. ὍΤμα 1ᾶ46ὰ σοπίαϊηθά ἴῃ ἴΠ6 ἴουγ ννογάϑ 15 

αἰζαγνγαγαβ Ἔχραηάεά 1 [16 ῬὨαβάγυβ: ἡ εγα ΡὨ]]οβόρηϊο [Ἔρως 5 
νἱαννεα δ5 {παὶ νῃ]οἢ [οβίθυϑ {ΠῈ βργουζίηρ οὗ (6 ψίηρβ οἵ (Π6 508] 
(τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ) : ῬΗδεάτ. 246 Ο [01]]1. ἘῸΓ ἃ 5᾽πλ118γ Ἰαχία- 

Ροϑβιίίοη οἱ 1ῃ6 σοιῃρδιίθοη απμα {π6 [Ὠϊηρ σοπηραῖοά, 566 ΑΙς. 1 

134 Ὁ---Ἑ εἰς τὸ θεῖον καὶ λαμπρὸν ὁρῶντες,---αοἰς τὸ ἄθεον καὶ σκο- 

τεινὸν βλέποντες. [ΤΛΘΌΠΟΙά ἴῃ (ἢ ΝΥ ΟΟΠΕΠβο τ δὶγ ΚΔ ββιβοῆς 
ῬΗΙοΙορὶα 1888 πο. 40 Ρ. 1226 8150 τεἰαἰπβ τῶν νέων, τεραγάϊηρ ἰΐ ἃ5 

Δ ΘοΠο οὗ ἴπΠ6 νψογάβ τοὺς νέους ἴῃ (6 Ιπηἀϊοίμηεηΐ : θα ἢς οαῃ 

ΒΑγάΪγ θα στρ ἴῃ ομδηρίηρ τὰς βλάστας ἰο τοὺς βελτίστου-.] 

36. ἔπειτα μετὰ τοῦτο. Νοί ΕΧΔΟΙΥ ἃ οα56 οὗ (ΠΕ σχῆμα ἐκ 

παραλλήλου. ἔπειτα σοτγεβροπαᾶβ ἰο πρῶτον 'μέν (ἔπειτα ἃ εἶτα ἀγα 
ΙΏΟΥΘ σΟΙΏΙΠΟη ἰμδη ἔπειτα δέ δηά εἶτα δέ) ἃ5 “ἴῃ [Π6 βεοοπά Ρῥ]ασθ᾿᾽ 

ἴο “ἴῃ {π6 ἢτβί ρασε᾽ : ψ 1116 μετὰ τοῦτοΞε μετὰ τὸ ἡμᾶς ἐκκαθαίρειν. 

Οοιηρασα Αὐβίορῃ. δη. τού εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ 
ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα κτλ. 

890. ἀρξαμένῳ 5.0. Μελήτῳ: τῷ ἀρξαμένῳ ψουἱὰ τηᾶκε {16 
βίαἰθιηθηΐ φεηείδὶ. 
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ΓΗΡΑΒ ΤΙ 

ΤῊῆς Τηἰτοάδαοίϊοη 15 ἤεσα σοηῃεπαεᾶ. ΒΓ ΠΥΡΏΓΟ 5 ᾿ηάϊσηαηΐ 

[Ππαἰ δοογαίαβ βῃουϊἃ θὰ δοουβεά οἵ πείεσοάοχυ δηά 1η58}} σαί ἀροῇ 

[π6 Ρῥτοΐεβϑίοῃ οἵ ἴ[ῃ6 μάντις ἰο ψῃϊο ἢ Ὀοΐῃ Ὀε]οηραά. 

2. ὀρρωδῶ [5 ἃ νΕΙΥ 5ίτοηρ ψγογά, βυρρσοϑίησ [ῃ6 Ρῃγϑίςαὶ γαϑα 5 
οὗ ἐχοδβϑῖνα δαγ. 

ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ. ἀτεχνώς ΞΞ "᾿16γ4}1γ᾽, “ΔΌΞοΪα ΕἸ γ᾽ 15 
564 ἴο ᾿ῃίθηϑιυγ ἃ ϑβίαϊθιηθηΐ, βϑρθοῖα !Πῦ ἃ 51Π1116 οὐΓ᾽ (45 Πεῖθ) ἃ 

ΡΓΟνΘΙ : 1ἰ 15 ορροββᾶ ἰο σχεδόν τι, ἔμβραχυ (νι τοϊαινεβ Ομ] Υ) 

ΟΥ̓ ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἡ ΙΟἢ το ά 165 ἃ πηῖνευβα] αἰβυπηαίνα οὐὁἨΎ Ἰδρδίνϑ. 

ΠΙϑ ηρ ]ϑἢ ἀτέχνως Ξε ́ ̓ἱπαγ Ἰ5{1Ο Δ} ΠΥ: [ῃ6 ΒΡ 5. ψοχά “ βΡ]γ 
ἢδ5 Ὀοΐίῃ βθῆβϑε5. Οἵ. Αροὶ. 17 Ὁ δηά ποίδβ. 

2. ἀφ᾽ “Εστίας ἄρχεσθαι. ΑἹ] οἤξηϊηρε Ῥερδῃ δπά επᾶβά ψ 1 ἢ 
ἃ ᾿Ιραἰΐοη ἰο Ἡ δϑίϊα. [1ἢ (εξ βσοῃοιῦ οἵ ἄτεθος, θοίἢ ρο]1ς 4] δηᾶ 

τα] ρίουβ, Ἠ δϑία νὰ ἴΠ6 σθηΐγαὶ αν: 1Υ; 5816 15 ἴπ6 Ὠδατί οἱ (Π6 

Ηουβε δηά οἵ [ῃ6 δίαίθ. Α5. ἃ ἀοάάεββ, 5η6 ἀοεββ μοὶ δρρεαγ {1} 

Ἡβιοά δηά μεθ Ἡοιμηεχῖς ἤγιηηβ, ΘῈ 5η6 ἤριταβ ἃ5 (Π6 ἤιϑί- θοση 

ἀαυρῃίεσ οὐ Οτοόηιβ δηὰ ἈΠεὰ (Η 65. Τεορ. 454): 516 15 5ΠΏΡΙΥῪ 

[π6 ρΡειβοηϊβοδίϊοη οἵ ἴῃς Ἡφασίῃ. Ἐνε Υ πόλις, Ὀεϊηρ᾽ τεσαγάβά ἃ5 

ἃ ΤΆΓΟΥ ἴῃ δοοοιάδποθ ΠΏ {πΠ6 ἀθι8] ατεοῖκ νίαν, μδά ἃ κοινὴ 
ἑστία, Οοἡ ὙΏΙΟΝ ΠΟΙ ἤτα νγαβ αἰνναγβ καρί θυγηϊηρ: 1 νγὰ5 βἰ[υδίβά 

ἴῃ ἴα πρυτανεῖον (ῬΙπΠά. Νειῃ. ΧΙ τ παῖ Ῥέας, ἅ τε πρυτανεῖα 

λέλογχας ᾿Εστία), ννϊοἢ) ἰοῦ ἰπαΐ γϑᾶβομ νγὰ5 ἴῃ6 σδηίγαὶ ροϊηΐ 
νι μουΐ νν]οἢ Ὧο πόλις οσου]Ἱᾶ οχὶθσί. ὙΠποδγείοσα [ῃ6 ργόνεσρ ἀφ᾽ 

Ἑστίας ἄρχεσθαι τηοδῃβ ἴο Ῥερίῃ ψἱἢ ἴπῈ σεηίγαὶ οὐ κύριον ΟΥ̓ 

[αηδεαιηεδηία! ροϊηϊ : Ατ. εβρ. 845-846 ἵνα ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχό- 
μενος ἐπιτρίψω τινά. ἘΓΠΥΡΏΤΟ ᾿τηρ]165 {μα Θοογαῖεθ 15 ἴΠ6 

σοτπηοῖ-ϑίοπα οἵ Αἴμθηβ. Ῥ]αΐο οἹαίτηβ βχϑδοῖϊγ [ῃ)6 βϑαῖὴβ ὨΟΠΟΙΥ ἰού 

ἢΪ5 τηδϑδίοθυ 85 {Π6 ζῶ ἑστία οἵ ΑἰΠδῃ5 μὲ ἴοο 5ῃου]ά ΡῈ ξυρροτίεά 

ἴῃ 1ῃ6 Ῥεγίαμευπι (ΑΡο]. (ἢ. ΧΧΥνη: οἷ. ἀοἴρ. 521 Ὁ οἶμαι μετ᾽ 

ὀλίγων ᾿Αθηναίων ἵνα μὴ εἴπω μόνος ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικῇ 

τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν. ἘΒυϊ ΕΓΒΠΥΡὮτοΟ 
τεβθηΐβ [ῃ6 δοουβαίίοη οἵ ϑοογαίθβ θβοδιβα ἢ6 [ε6]5 ἈΪπΊ5 61 δἰἰδοϊκθά 

του ρἢ Πΐτα : ϑοοτγαΐθϑ 15 ἴο Ὠΐτη ἃ μάντις, ἀπά μαντική ἢ6 τοραγάϑ 85 

[86 5861 οὗ [με ϑίαίβ. 8566 [ηἰτοά. ῥΡ. Χχῖ. 
4. κακουργεῖν τὴν πόλιν. κακουργεῖν 15 Ορροβεά ἰο πλείστων 

καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος---γενήσεται. Νοίϊςσα {π6 ἱπηρ]]οαἰίοη {μαὶ 
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61} ἰγεαίτηθηΐ τρα]κο5 ἃ τηδη ΨΌΓΪΒΘ : κακουργεῖν Ξε κακὸν ποιεῖν (45 ἴῃ 

ἘΘΡ.Ι 3385 Β [0]].): (Π15 15 Δῃ βϑϑϑηίῖα! ]ν ατεεὶς νίενν, ΜῈ 1} ΠΠυϑιταίεα 

ὈΥ (6 ἰταηϑι το οὗ τηθδηΐϊηρ ἴῃ πονηρός Δα μοχθηρός ἴτοτῃ “ Δ[Πϊο- 

ἰεἀ ᾽ τὸ “ἀερτανβά᾽: 5866 ἴῃς εὐἀϊίουβ ποία οὐ (το 47 Εὶ εσα 

Αἰ] υϑίοη 15 πηδάς ἰο ϑιμηοηϊάθς ΕὟαρ, 5. 10---13, ἄνδρα δ᾽ οὐκ ἔστι μὴ 

οὐ κακὸν ἔμμεναι, ὃν ἀμάχανος συμφορὰ καθέλῃ. ΤῊς σοηνοῖβα νί ον, 

{Πᾶΐ ΡΥΟΒΡΟΥΥ πηδαῃϑ σΟΟάΏςΩ85, 15 1016 4 1 (Π6 588] Ἔαυϊνοσαίοῃ 

ΟἹ εὖ πράττεινΞείο “ἄο ν611᾿ δῃηᾶ “ἴαγε νν6]] ̓: 5ε6. Αὐβίοι ας ΕἸ. 

ΝΙςσ.1 τορῦῦ 2ο. Τῆδ ρῥυϊποῖρ]α οἡ ΜΉ] [ἢ15 νίενν τοϑίβ 15 ἰουπᾶ 

ἴῃ Ήοιῃ. Οα. ΧΥΠΙῚ 1536--13} τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώ- 

. πὼν οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

5. καί μοι λέγε. καί Ὀείοτα Ττηρογαίϊνεϑβ Ξε ἐρσγαγ ᾽: Αρο]. 246 
καί μοι δεῦρο εἰπέΞτε αρσεάσηῃ ἀ1ο ΤῊ ]ῃ]. 

τί καὶ ποιοῦντά σέ. καί Ξυρρεδί5 μα ϑΘοογαίεβ σδηποῖ ροβϑι]Ὺ 

ανα ἄοῃα δηγίπίησ ἴο σοτγαρὶ {πΠ6 γοιίῃ. 866 οἢ τί γὰρ καὶ 

φήσομεν ἴῃ 6 8. 

7. ἄτοπα, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. ΤΠ οἤαῖρα 15 ἄτοπον, Ὀθοδῦβε 

σοάβ βῇουα χτηδῖζα τηθῃ, ποΐ τὩθη ροάβ. γε ἰ5 ρδοεα δἷζυ (6 

ερμδίις οὕτω, ἀπ Ὀεϊοηρϑθ 5 γ ΟῪ ϑρεακίηρ ἰο ὡς. 850 [1,γ815 

2ΖΙό Α εὖ γε, ἔφη ὁ Μενέξενος, ὥς γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι. οὕτω ἰ5 

ἸάἀἸου δ 117 υϑ6α [οΥ “δἱ ἢγϑξί 5ἰσῃϊς,, “οῃ (Π6 ἢγϑί πϑαιίηρ᾽᾽, δηά 
[μ6 1|κ6. 850 Οταΐ. 307 Α εἰ ἄρα ἡμῖν ἐπιμαρτυρήσει αὐτὰ τὰ ὀνόματα 

μὴ πάνυ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὕτως ἕκαστα κεῖσθαι. Ἐοτ ὡς ψ! 

1ηἴ. ἴῃ {Π15 5θῆβε (85 ἴῃ ὡς ἔπος εἰπεῖν) 5εα ἀοοάψίη, Μοοάς δηά 

Τεηβ65, Ρ. 207. 

8. ποιητὴν εἶναι θεῶν. Τί 15 ψψοΥ ἢ ΨὮ1]6 ἴο ποίῖοε [Π6 συδάτια] 

ἀενεϊοριηεηί οἵ {π6 τηδίαρῃου ἔγοιῃ (Π6 ῃλϊηΐ. καινός γϑίμου [ῃδῃ 

νέος 15 υϑεα οὗ πεν οοἶπαρα: οἷ. ΑΥ. Ἀδῃ. 720 ἔς τε τἀρχαῖον 

νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. ῬΥΘΒΕΠΙΥ ἴῃ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα 

[πΠ6ὶ πηδίδρῃμου οοϊηθβ8 ἰηΐο 5ἰρῃΐ: ἴου ρμομίζειν ἀῃᾶ 15 ἀεγιναίινεβ 

2 Ὦ 

τηθδῃ ποΐ ΟὨΪΥ ἴο “Ῥεϊΐανα ἴῃ ᾿ ΟΥ̓ ὁ ψοΙΒΙρ᾽, Ὀὰΐ Αἷθοὸ “ἴο τ56 85. 
᾿ οαγγεηΐ οοἶπ᾽,. 866 Ατὐ. ΝΌΡ. 247---.240 (α ραββθαρα Ῥῥγεοίβεϊυ βἰ ΠΉ1]Ὸ 

ἴο {15} ποίους θεοὺς ὀμεῖ σύ; πρώτον γὰρ θεοὶ ἡμῖν νόμισμ᾽ οὐκ ἔστι. 

τῷ γὰρ ὄμνυτ᾽ ; ἢ σιδαρέοισιν, ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ; Ιῃ [Πξ ΤΕΡΙΥ οὗ 

ἘΠ ΎΡΗτοΟ ἰῃ6 τηείδρῃοῦ ἰδ Ἐχρ]οῖϊξ : ὡς οὖν καινοτομοῦντός σου 
περὶ τὰ θεῖα κτλ. 

1Ιο. τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὡς φησιν. ὙΠΕ ρῥτεοϊβίοη οὗ τούτων 
αὐτῶν ἕνεκα (ϑυγητἷηρ ὉΡ ὡς καινοὺς----ὡνψομίζοντα) ἴο]]οὐνεα εἰ ραἰῖ- 
ΟΑΠ}]Υ Ὀγ ὥς φησιν (εομοίηρσ' [πΠ6 φησί ψἱτ ψν ῖοἢ [6 σεηΐεπος Ὀερὶ 5) 

Ἰῃϑηπαίο5 (μαι Μεϊείιι5 νγὰβ οί δοϊπαίεα 50] ΕἸ ὈΥ ἃ Ζεαὶ ίογ (ῃς 
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ὨΔΊΪΟΠΔ] [αἰ1. [Ι͂ῃ (ἢ6 ᾿ἱπαϊοίηγχεπί ἀραϊηδί ϑοογζαίθϑ ([οΥ νυ] ἢ 5668 

αῦονε οἡ 2 6) ἴΐ ἰ5 οἴδαῦ (μδΐ {Π6 γε] ρίουβ αοουβδί!οη νγὰ5 ἱπἰγοάποθα 

ΟὨΪΥ ἴο ρῖνε ἃ ἐϑοιῃο]ά ἰο {πε ρίανεσ Ἵσμαγρε οὗ σοσγιρεπρ [π6 γουί: 

1.6, {16 τε]ρίουβ μαῦρα ννὰβθ ΔΠΟΙ ΔΙ ἰο {ῃ6 50.184] δηα ρο] ς Δ]. 

ΑΑἱ [ῃ6 βάῖηθ {{πθ6 1ἰ 5ῃου]α 6 τεηθηεγαα [παΐ οὐηρ ἴο {ΠῈ 

φοῃϑίϊυςοη οὗ [Π6 δποϊεηΐ βίαίε πείεγοάοχυ νγὰβ εαυϊναϊεπὶ ἴο 

ἰγεαάϑοῦ. [1}ἢ Αρο]. 23 Ἐ---244Α ἃ ῬεδΊβοῃδὶ τηοίϊνε ἴου ἴΠ6 ρσγοβθου- 

(10 15 δϑϑίσῃεᾶ ; Μέλητός μοι ἐπέθετο καὶ "Ανυτος καὶ Λύκων, 

Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ανυτος δὲ ὑπὲρ τῶν 

δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων. 

11. μανϑάνω᾽ ὅτι δὴ σὺ τὸ δαιμόνιον.---γίγνεσθαι. [Ιι 15 ῬΑΥΟΙΥ 
ῬΟΒΘΙΌ]6 {παΐ μανθάνω 15 Ἰπϊεπάςεα ἴο Ξιρρεοβί μάντις: Ἐπ ΠΥΡΗτΟ (65 
ΔΡΡΘδῖβ ἴῃ Οσδίυ]υβ 206 Ὁ) νὰ5 δα αϊοίεα ἴο {Π6 εἰγιηο]οριοδὶ ραη. 

ὅτι δή 15 “Ὀεσδιβε ἰοτβοοίῃ᾽, οἵ. 9 Β μανθάνω" ὅτι (΄ Ὀεοαιδβε ἢ σοι 

δοκῶ κτλ. ϑοογαίεβ ταραγάβα ἢἷβ δαιμόνιον ἃ5 ἃ 5ρΡ60165 οἵ μαντική---ἃ 

ἀϊν!ης 5'σῃ (σημεῖον) οΥὦ γοῖοςβ (φωνή), νοπομβαίεα ἴἰο Ὠϊηλ ἃ5 ἃ ργοοῖ 
οὗ {Π6 ἀϊνίῃθ οᾶγα : 566 ἴῃ6 βδἀϊίογ᾽β ΔΡροΪορύ ρρ. χχνὶ δῃᾶ 88. Ἠδξε 

σοΥδὩ]Υ ἀἸα ποί ἸοοΙς ἈΡΟοη 1ἰ δ5 ἃ πδνν αἸνΙὩ1Υ : Ραΐ 11 15 Οεαῦ [ΤΌΤ 

ΑΡΟΙ. 21 ἢ (θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον---ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳ- 

δῶν Μέλητος ἐγράψατο) (πὶ ἰΐ νγᾶβ 50 τηϊϑγερτεβεηίεα ὈΥ Μεϊείαυβ, 

]ΠΠν, 16 να τηὰὺ {τιβὶ [Π6 ϑαγοαβη) οἵ ὅτι δή δηά ᾿πἴτὰ ὡς οὖν 

καινοτομοῦντος,. σαυτῷ 15 νυυ7ϊτίξῃ ἴῃ ῥτείδγοποα ἴο σοί, Ὀεδοδιι56 Ξξ 

σοὶ αὐτῷ 1.6. “ἴο γοι «δἰοπα᾽: αὐτός οἴξῃ Ξξξ βοὶιβ. ϑοοζαίεβ Π6]4 

{παὶ 6 γψγχὰβ αἰπιοβὲ 1 ποῖ χυϊίε ἔπε 5οῖδ ροββεββοῦ οὗ ἃ " ἀϊνίπε 

νοϊοο’ (Κερ. ΥἹ 406 α ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ μηδενὶ τῶν ἔμπροσθεν 

γέγονε). ἜΣ 

12. ἑκάστοτε 15 “Οἢ Θδοῇ οσοαβίοηὖ: {Π6 νοΐος ἀϊά ποί βρεαὰῖκ α]- 

γγαγ5, Ὀαΐϊ ΟὨΪΥ 85 οσοδϑίοῃ ἃγοβε---ἰουθ! ἀἀϊηρ, ποῖ βῃηοουσαρίηρ: 

(ῖςο. Ὠῖν. 1 ὃ 122 αἰνίηππη) 4υ! 4 διη--- ΟἹ] ΒΕΙΏΡΟΥ ρϑγαθυ, Πα ΠΩ] ΆΤΩ 

ΠΩ ΡΕ]]Θ με, σαφῤέ (ποῖ βϑιραχ) γτενοοδηϊ. Νοίϊος {μαΐ γίγνεσθαι ἰ5 

[6 ἰξομηΐοαὶ Ἔχργαβϑίοῃ ἴου (π6 ἀρρεάγδαησα οἱ ϑοογαίεϑβ᾽ δαιμόνιον ᾽ἢ 
(Θ΄. μδη 2): 566 οπ ΟΠΐο 46 8. , 

132. καινοτομοῦντος. Νέαν οοἶπαρα 5 δρί ἴο Ὀὲ Ἰῃίβυϊου ἴο οἱ 

(Ασ. Εδῃ. 717 8.) ἀπά καινοτομεῖν ἴῃ ῬΙαίο (0 δια ρίουβ {μ6 ψοσὰ 

ΟΠΪΥ͂ 85 ἃ τηϑίδρῃοΥ) δἰνγαγβ ἀδποίεβ ἃ ομδηρα ἴοσ ἴῃ8 ψοῦβθ, {ΚῸ 

κινεῖν οὗ ΤΕγΟΙ αἰἸΟΏΔΙΥΎ ΟἤδηρΘ. 
14. ὧς διαβαλών δή: δή ἰ5 “1πεγείοτε΄. διαβάλλειν νγᾶ5 ἃ γΕρΌΪΑΓ 

ἰθτὰ ἴῃ Αἰμεηΐδη ἰανν ἴοῦ ἴῃς ορροβίίε οὗ ἃ ἴδ! ἀπά Ποῃοῦγαθ]α 

δοουξαίϊΐομ (κατηγορεῖν): οἴ. ΤΉιϊιο. 1Π| 42 εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται 

περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν κτλ. 
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15. εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα --πολλούς : 5ἴησε {16 πολλοί, ἴοΟΥ ὙὙΠΟΠῚ 

ῬΙαίο μαά πὸ ριϑαΐ τϑϑρεοὶ (οἵ γε πολλοί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν 

αἰσθάνονται Ῥτοί. 317 Α), πᾶρσε ὈΥ {Π6 οαποηβ οὗ ὀρθὴ δόξα δῃα ποί 
ἐπιστήμη, ἴῃ ΜΏΪΟΣ {ΠΈΥ ἀο ποίὶ ρδγίαϊςθὄ. δ ηθβ5 (ἀιαοηρ {ΠῸ 

ΔΏΟΙἜη5) ΔΗ ΧαρΌγαβ, ϑοοζαίθβ δηα Αὐϊβίοι]θ : εδοὺ οὗ ψῃο νγὰ5 

σΟΠαδΙ Πα [ΟΥ̓ Πρ Εἰγ. 
τι6. καὶ ἐμοῦ γάρ τοι : καί (4150) σοε5 ψΙ ἐμοῦ : τοι 15 “1δΐ τὴβ 

[611 γοι᾽. Οὔβοῦνε ον ΕὐςῃΥ ΡΟ χαοορΏ!565 ἴῃ ϑοογαίαβ ἃ Κἰπαγοά 

ΒΡΙΠ: “ἦα ἀγα Ὀοΐῃ μάντεις (566 ἰηῆα ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοι")---- 

516 ΤΟΥ ἸΔυρἢ αἱ, γοῖς [6Υ δοοιι56---ἰῃ ὈΟΐῃ οαθο5 ΘΩΥΥ 15 {ΠΕ6ῚῪ 

τηοίϊνε ̓. Τῇ Αἰμπεβηΐϊδης σετα τρηΐ ἴῃ ἰδισῃηρ' αἱ ἘΠ Πγρῆτο, Ρυΐ 

᾿ϑοογαίεθ γγ)ὲϑ ἃ [ΔΥ ΤΟΥ βουΐοιϑ δηϊαροηίβί---τηοτα βουίουβ ἱπἀθθ 
{πδῃ ἢδ6 ΠΙτηβαὶ ἰσηανν. Ἐ1Π[ (ϑδομίηρ οοηίδ!ηδα [η6 ρογπηβ οὗ δἰ σα] 

δηα ΡΟ] ο4] ἀοοίτης ἀδϑίϊηεα ἴο σοί ραΐα ἴἰο {πῸ6 ἀονηΐία}} οὗ 

ατεεῖκς οἰνὶο 11{6, νγΏ116 1{ δἱ [Π6 βαπηα {τὴθ ρανθα (ῃ6 ΨΥ ἴοσ βομλε- 

{πἰηρ ΒΙρῆθυ. 8566 Αροὶ. Ρ. χχν. 

18. καταγελῶσιν ὡς μαινομένου. ΑΞ5 ἰ (Π6 μάντις ψ6ΓῈ 
μανικός: ἴοΥ {πε ψοτά μαινομένου παίΐαγαΑ ΠΥ Ξυρσεβίς μάντις: 566 

Ῥηδεᾶσ. 2446: τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα τιθέμενοι οὐκ αἰσχρὸν 

ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος μανίαν. οὐ γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ, ἣ τὸ μέλλον 

κρίνεται, αὐτὸ τοῦτο τοὔνομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐκάλεσαν. ---- 

οἱ δὲ νῦν ἀπειροκάλως τὸ ταῦ ἐπεμβάλλοντες μαντικὴν ἐκάλεσαν. 

Ιῃ [ῃ6 βαῖὴθ ρᾶβϑᾶρε ΡΙαΐίο γεοορηϊδεβ ἴοι νδυϊθίϊεϑ. οἱ βευν σα ]6. 

τηϑάπμθϑα ΨΠοτθοῦ ἔνο τα μαντικὴ ἔνθεος Δα μαντικὴ ἡ τῶν ἐμφρό- 

νων (νοΥΚίηρ' [Ὠτουρἢ 5σηβ δηα ομἹθη58). ΕΠ ΠΥΡΏΓΟ᾽ 5 νυ! εἰ Υ νγὰ5 

ἡ τῶν ἐμφρόνων. 
καίτοι Ξ- " φυδησθδιη ἡ “Δηα γεῖ᾽ [Ο]ονγεά Ὀγ ἀλλ᾽ ὅμως ἃ5 ἴῃ 

Ῥῃδαᾶ. 68 Ε (φυοίεα ὈΥ ϑ΄.Πδη2Ζ) καίτοι φαμέν γε ἀδύνατον εἶναι, 

ἀλλ᾽ ὅμως κτλ. : 

20. τοῖς τοιούτοις, 1.6. τοῖς μάντεσι. ΤΠὴῈ ψογάς δἱ {πὸ βϑιὴδ 

{6 Ἔχρσθβθ {Π6 σγτουηᾶς οὗ {Π6 δῆνυ. 

ἀλλ᾽.--ἰέναι. Νοιίςε [ῃ6 {πγεείοϊα οοσιτγίθησοα οἵ ἀλλά ἴῃ [ἢγεα 
1ἴη6ς : ἴῃ {π6 ἢτϑί δηά ᾿αϑδί σαβε 1 ἔοσιηβ ἴπΠ6 πδίαχαὶ δάἀνεγβαίνα ἰὸ 

16 ποραίίνεβ : ἴῃ {π6 βεοοπά 1{ πᾶ {π6 εἴξεοί οὗ ἃ βρ᾽ τε Ἐχῆου- 
ἰδ] οη. Ἶ 

21. ὁμόσε ἰέναι. Α ΗἩοχηεῖῖο ρῆγαβα (1]. ΧΠῚ 337 ὁμόσ᾽ ἦλθε 

μάχη) τυθδηΐηρ' “ἴο σοπηε ἴο οἷοβα συδγίθυβ᾽, " ρΊΡΡ]6 ψι᾿. ὁμός 

ἴῃ Ηοπιεγ-εὸ αὐτός : 50 {μᾶὶ ὁμόσε-- ἐς ταὐτόν, 5 εν ηρ' [Π6 βαπὶθ 
ϑυχ δ5 ἴῃ ἐκεῖσε, ἄλλοσε, ποτέρωσε, ἑτέρωσε εἰς., ἃ 5ιιίίῆχ σοπμπηκσά 

ἴου {πε τηοϑὲ ρατὶ ἴο ργοποιηΐηδὶ βίθμιβ, Ἔδχοθρί ἴῃ {μ6 Ηοπιοιῖς κυκ- 

3ς 
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λόσε (11. 1 212) ἀῃᾷ ὑψόσε (11. Χ 461). Κύππεις Οὐδ βοῆς 

ΟΥ̓Δ πΊΔΕς 1 Ρ. 731, Αι. 5. Ρ]αΐο δωρίουβ {π6 ρΡῆγαθβθ δ5 ἃ 
τθίαρθοσ ποί πηΐγεα θην, 6.5. Εἰ γᾶ. 204 Ὁ ὁμόσε ἥτην τοῖς 

ἐρωτήμασιν, οἴ. ῬΗδαεάο 95 Β ᾿Ομηρικῶς (45 ΤἩΠΟΙΕΥἾ 5 Πεῖοαβ 4οἢ 
ἐγγὺς ἰόντες. εἷς 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ .111. 

Ιη {ῃϊ5 σπαρίοσ ϑοογζαίθβ 15 σᾶγεῖα] ἴο ροϊπί οαὐ {Π6 ἀπδγεηοα 
Ὀείνγεθῃ Ὠϊη561{ απὰ Ἐλίυρηγο. Εα γρῆγο {μ6 Αἰπμεπίδηβ δα ρἢ 

αἴ : Βοοαίθβ {Π6Υ ργοββεοαίθ, θεοδαβα [πε Ἰαί(ου ργόβα γί 5εβ, νυν 116 (ΠΕ 

[ΟΥ̓ΠΔΟΙ 15 σοπίθηΐ ψΊ ἢ ΤΊ ΘΓΕΙΎ ἀρ αυίηρ' Π15 οἰ νυ 655. 

ι. ὦ φίλε Εἰὐθύφρον, ἀλλά. Μοτγτε εἰρ 8515 15 [ἤτονγῃ οἡ ἀλλά 
ῬΥ ΡΙδοϊηρ [Π6 νοσϑίϊνα ἢχϑί. ϑοῆΔη2Ζ σοιραγαβ [16 ροβι(ίοη οὗ {ΠῈ 

νοοδίϊνε Ῥδίοσα δὴ ᾿πηρογαίῖνα [Ὁ] να Ὀγ δέ 6.5. ῬΏΠΕΡ. 48 Ὁ ὦ 
Πρώταρχε, πειρῶ δὲ αὐτὸ τοῦτο τριχῇ τέμνειν. 

τὸ μὲν καταγελασθῆναι. ΤΠ Δη{Π6ί160 4] οἸδιιβα 15 ἴο θὲ υπάετ- 

βίοοὐ δ5 “θαΐ ἴο Ὀ6 δοοιιβεά Ζε᾽, [η 2 Ὁ---Ἔ ἰηἴτα [Π6 δη {Π|6515 15 [Ὰ]]}Υ 

ΕΧΡΓΙΘΘΒΘα: εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, μέλλοιέν μου καταγελᾶν κτλ.» 

εἰ δὲ σπουδάσονται κτλ. ΕῸΓ μέν ΜΠ ὯῸ ΟΟΥΓΕΘΡΟΠαΙηρ δέ 

οἴδιιβα οἷ. ΑΡρο]. 21 Ὁ ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐγὼ σοφώτερός εἶμι: 1014. 17 Β δηᾶ ποία. 

ἌΝ Ώδη {π6 Ἰρπογδηΐ ἰαυρῇ δἱ [ῃ6 ψῖβα, {Π6 56 ΤΔΥ ταείδ]αία 

ψΊ ἢ Ἰαυρ ΕΓ 1655 τ ἀΙσυ]οιιβ [Πδη {Πεῖγβ, ϑὰγ5 Ρ]αίο (ἈἘρ. ΝΙἿΙ 517 8): 

ἴου 1ῃη6 Ἰρῃοζδηΐ σοὴβ 5ῃοσί 1ῃ τηδίζειβ οἵ [δ φύδνεῖ τηοιηδηΐ [ἢ 

[Π6 ῥΒΠ]οσορῆεῦ (Τ εξ δεί. 175 Ὁ [0]].).ὕ 

2. οὐδὲν πράγμα 15 ΙᾳἸοπιδίίο ἴοτ “ ποίῃϊηρ᾽, “ἃ τηδίζεσ οὗ 0 

᾿τπηρογίδησα ἢ: 50 ἴῃ 2 Καὶ (οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα “ ΜΥ}11] οοπηθ ἴο ποίῃϊηρ᾽), 

8.η6 ποῖ ΓΆΥΕΙΥ 1η ΒΪαίο. 

4. ϑεινόν : “οἰενετ᾽ ψι ἢ [Π6 βεοοηάδσυ ποίϊοῃ οὗ δὴ “ΠἸΠΟΔΠΏΥ, 

πηϑοϑι Πρ τε μάδηου᾿. 

5. μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας. 866 ᾿ἴηἴτα οἢ 
᾿2 Ὁ ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μή κτλ. 

2} 7. τοιούτους 50. σοφοὺς τὴν αὑτοῦ σοφίαν. τοιοῦτος 15 [τε] ΘΠ ΕΠΥ 

αϑ64 ἴο ἀνοϊα 1Π6 τερειϊοη οὗ δὴ δά]εβοίϊνε : 566 οὔ Αροὶ. 26 ἃ τῶν 

τοιούτων καὶ ἀκουσίων. 850 ἕτερος τοιοῦτος οἴζαη ΞΞ “75ὲ 500 ἢ Δποίμεγ᾽ 
Ἐλπιηγά. 298 Ὁ---Ἔ, αοτἴρ. 403 Β. 

θυμοῦνται 50. τούτῳ. 

εἴτ᾽ οὖν φθόνῳ- εἴτε δ ἄλλο τι. οὖν ας {πε εἤεοϊ οἵ 
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ἐΡευμαρβ᾽: οἵ. θορῇῃ. Ο.β Τ. το49 εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀγρῶν εἴτε κἀνθάδ᾽ 

εἰσιδών. Αἰίη 15 [Π6 (86 οὗ οὖν δἰζεν ταϊαΐίνεβ ἃ5 ἴῃ ὁποσοσοῦν, οὐδ᾽ 

ὁπωστιοῦν. 

Νο ἀουδί βοῖηβ Αἰμαηΐδῃϑβ ΠΥ ἤᾶνα Ὀθεη βηνίουβ οὗ [Π6 ργοβε- 

᾿γε ϑίηρ δεινός: πὶ οἰμαὺβ ὑγεῦα ᾿ηαρηδηί οα ΡΟ] 1084] στγοιπαάβ (δι᾽ 

ἄλλο τι), Ὀξοδιιβα βοῇ ἰθδοῃϊηρσ βεεπ]θα ἴο σνδαῖκθη {Π6 δας ΠΟΥ Υ͂ 

οὗ Ιανῦ, ὈΥ Ργοιηοίϊηρ ἱπαυϊυ ᾿πίο 115 Ὀαβῖ5. 566 [6 βρεεοῖὶ οὗ 
ΟἸεοη ἴῃ Το. 1ΠΠ 37. 4 οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι 

βούλονται φαίνεσθαι---καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς 

πόλεις. ϑοοζαῖθβ ὨΙτη561} α14 ποΐ 64]] ἰῃ αφασϑβίϊοῃ [πε δας που οὗ 

1Π6 ἰαννϑ; ἴοσ ἢ ἀβῆπεά τὸ δίκαιον ἃ5 τὸ νόμιμον (5Ξε6 Ιηἰγτοάαοίοη 

ἴο ΟΥΐο ρ. χίϊ): 'ὰΐ βοπιε οὐ [μῖβ δβϑοοίαϊεβ, 85 [ῸὉΓ ΘΧΘΙΏΡΙΘ 

ΑἸΟΙΡΙ 65, σεγα γεν ἰο βρη (Π6 ἰαννβ ἀπά σοηϑε πείοῃ οἵ {πεῖν 

ΘΟΙΠΙΓΥ ἴο {Π6 ἰαϑί οἵ τεβαϑοῆ. 866 ΑροὶἹ. (ἢ. ΧΧΙ. 

τς 9. τούτου οὖν πέρι. τούτου 15 τοῦ διδασκαλικὸν τῆς σοφίας εἶναι. 

ἘΠ ΠΥΡΉτο 5 ποὶ πῈ6 τη ἴο οαϑὲ Πῖ5 ρεαυ]5 θεΐοσε ϑυσίπαε. Νοίβε 
1[π6 εἰ ρῃδίϊο ἐμέ. 

1το. οὐ πάνυ-Ξ “ποΐ ΕΧδοΙΪγ᾽: 566 οὔ 2 Β ἅΡονυϑ. 

11. σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν : 5Πενν γουγβεῖ γαγεὶγ᾽ ποί 

ἐτηδῖςα γουγϑεὶ βοασοα΄. ΕῸΓ [15 ιι56 οὗ σπάνιος οἵ, Τ,ερρ. Ν1Π 841Ὰ 
σπανίῳ γὰρ αὖ τῷ τοιούτῳ δι’ αἰσχύνην χρώμενοι κτλ. 

132. ὑπὸ φιλανθρωπίας: ψΨΠεΙεαΚ {πΠ6 δἰ{πᾶ4ς οὗ ΕΓ ΥΡῆτΟ 15 
{παΐ οἵ ἃ μισάνθρωπος. 

14. ἐκκεχυμένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν. ΑΡΟΪ. 33 Α ἐγὼ δὲ διδάσ - 

καλος (ἀϊῆδγεηί ποτὰ διδασκαλικός 5ρτὰ) μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ 

ἐγεν ὁ μην᾽ εἰ δέ τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπι- 

θυμεῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα, 

οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων διαλέγομαι, μὴ λαμβάνων δὲ οὔ, 

ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν κτλ. 

Θοογαίεβ με] ανεᾶ Πἰπιβε! σοτητηϊϑϑίοηθα Ὺ αοά ἴο ρῥγεδοῆ ἰο 81] 

ΜὯΟ ψοι]ά 1Ἰϑίεη. ΑΡρο]. Ομαρίειβ ΝἹ δῃηα ΧΥΊῚΙ. 

15. οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ: [οΟΥ ΑΥδίορΠδπεβ τἰβγεργαβεηίβ 50- 
ὈΓαΐε5 ἴῃ ΝῸΡ. ο8 οὗτοι διδάσκουσ᾽, ἀργύριον ἦν τις διδῷ κτλ. 

προστιθείς (Ξς. μισθόν) ἰ5 ποὶ Πεῖα 5εα ΔΌ5ο] αἴ ε]γ, ἃ5 ὙΥΟΒΙΓΑῸ 
ἀθμα ϑοῃδη2 ΒΌΡΡροβαε. 7οϑβεῖ δαρπεν (16 Αἰμείεβε 465. Π]14]ορβ Επ- 

{γρῆτοη, Βιΐπη 1882---2, Ρ. 26) 5ῃεννβ Ὀαΐ {16 5θηβα οἵ Ὠυχσηουτῦ 
ΜΏΘη ἴῃ δυριϊηρ ἀραϊηβί (Π6 δας θη ΟἹ οὗ {Π6 ἀϊαϊοσια 6 8515, 
ΔΡΙΌΡΟΒ οὗ (Π15 ρΡϑββαρε---εγα σου] ϑοοζαίεβ ἢαᾶνε σοί {ῃε 
ΤΩΟΠΘΥ ἴο ΡΔΥ ἢ]5 δια ϊε ποθ, ἤθη ἴῃ {Π6 ΑΡροϊορυ ἢ6 σδῃ σοιηϊηδηά 

ΟἾΪΥ ἃ βίηρίε τηϊπα Ὁ 
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ι6. εἴ τίς μου ἐθέλοι ἀκούειν. 850 Β : Τ μᾶ5 ἐθέλει. ἘΠΙΠΕΥ 15 
ΠΡ: Ῥὰΐϊ {Πη6 γεδάϊηρ οἵ Β ρσίνεβ. (6 παΐυσαὶ ῥτοίαϑὶβ. ἴο [6 
Δροάοβίβ ἰῇ προστιθεὶς ἄν ἡδέως (1.4. προστιθείην ἂν ἡδέως---ἰῃξ 
ΒΞΗΟΡΊΕ Βεϊηρ' Ργείεσγαα ἢ οχάεδυ ἴἰο ἴοστῃ ἃ Ὀδίδησα ψ] ἢ οὐ μόνον 

ἄνευ μισθοῦ). 

17. νῦν δή -- ἀρτίως 15 ψυϊοῃ ὈΥ ϑοἤῃδη2 δῃά (ορεὶ νυνδή: 566 ΟΠ. 

ΑΡοΟΪ. 37 6. Τῇδδ τεΐξεγεησε 15 ἴο Ο ᾶρονε τὸ μὲν καταγελασθῆναι 

ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. Νοίε {Πεΐ 1 Ρ]αΐο παα οτη!ἰεα νῦν δή με ψου]ά 

ῬτΟΡΔΌΪν μαννα νυ θη λέγω : οἴ. ΑΡΟΪ]. 21 Α ὅπερ λέγω (Δ]]ὰἀϊηρ' ἴο 

20 Ε]. 

18. οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδές. ἀηδές 15 τιϑεα δ5 ἴῃ ΑΡοΟΪ. 41 Β ἀντιπαρα- 
βάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάθη πρὸς τὼ ἐκείνων---οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη. 

19. εἰ δὲ σπουδάσονται. 80 Τ, ΤΡΏΓΥ: Β Πα5 σπουδάζοντας, 

ΌΥ δὴ οΟὈνϊίοιι5. Δϑϑι π}]δἰῖοη ἴο παίζοντας καὶ γελῶντας. Νοῖίε {Π6 

οοηίγαβί Ὀεΐνγεθη {π6 ορίαίϊνγα εἰ μέλλοιεν δηά- 6 {αἴαγα ᾿παϊοδίῖνα 

εἰ δὲ σπουδάσονται: ἰῃ6 Ἰαἰίαγ 4] ϑγηδίϊνε 15 τεραγάθα 85 [Π6 πῆοσα 

1Π|κεγ. εἰ Μιὰ [τῃ6 {πἴὰγδ 15 σοιηηοη ἴῃ ἰηγααίβ ἃπα ρσανε 

[ογεβοάίΐηρθ. Εογ {μ6 υὐἱαᾶ]6 ἔογπι σπουδάσονται 5ξες Βαϊπετίοταᾶ᾽ς 

Νεν ῬΒτγησΠα5 Ρ. 138: “.Α1]] νεγδβ ὌἼχργδϑϑιηρ {Π6 Ἐχοσοῖβα οἵ (Π6 

56 565 ΟΥ̓Δδποίηρ' ΔΩΥ {πηοίοΠ8] βδίαία οὐ ρύοσεϑβ πᾶνε {Π6 ἴῃ- 

Πεχίομβ οὐ (ῃ8 τα 416, γοῖΐοσα εἰ πεῦ τὨτουρῃουϊ ΟΥ̓ ΆΪπ [Π6 ἔαΐυγα 

ἴεη56 ᾿, σπουδάζω ἄοεπ ποί Ἔχϑοί]ν [4]1] ὑπάευ {115 συϊθ, Ῥαΐ 1{ 15 

ἃ Μοτά ἴπ ψ ΒΟ [π6 Ρηγϑίοαὶ σοποοιηϊίδηΐς οὔ επί μυβίαϑι (Πμαβίς 

Δη4 {με 116} νγεῦ “ῬΥΪΠΔΔΥΠΪΥ ὈρΡΡεγπλοβί" (1014. Ρ. 400). 

20. τοῦτ᾽ ἤδη. Νοίε {π6 δτηρπδίϊο ροβιτοη οὗ τοῦτο. ΤῊΪΚ 
ι.56 οἵ ἠδη )( οὔπω οὐ οὐκέτι ἃ5 ἴῃΠ6 σα86 ΤΏΔΥ Ὀ6 5 οἰδθογαίεὶυ 

1Πυβίταίεα ὈΥῪ ορε οἡ Ατὐϑί. ἘΒεί. Αα 1354Ὁ 7 (Ρ.- 13 οὗ (ορεβ 

δἰ 1ο}): τ 15 Π|ΚῈ εἰρρετέι, οὐ ἑωηὲ ἴῃ Τλιογοιία5. ὍΤῊΘ γα]6 ΤΏΔΥ Ὀ6 

βίαια ἴἢπ5. [Ιῃ ἴνγο ΟΥ̓ ΠΊΟΙΕ οα565 ΕΓ ἃ σεγίαϊη ργθαϊσαΐα ἈΡΡ]165 

ἴο 811] ΟΥ ΔΩΥ οἱ ἴδ οἰμεῖβ αἴΐογ [π6 ἤιβδί, ἤδη ΤΥ Ἀδὰ υϑδεᾶ ἴῃ 

ΔΡΡΙγίηρ [ἴῃς ρῥγεάϊοαίε : οὔπω 15 ἤδη συἱρθι]ν ἀϑεα ἴῃ πδσαϊνίηρ (6 

Ῥτεάϊοαϊε ἴῃ {πῸ ἢγβί οᾶβα: 5 1] υ]γ, οὐκέτι 15 ἀϑεα 1η 5ἰδίϊηρ ἰμαΐ ἃ 
Ῥγεάϊοαϊα νν]οἢ Πᾶ5 Ὀδθὴ ΔΡΡΙ]]εα ἴο ΟἿδ ΟΥ̓́ΤΊΟΥΙΘ ΡΥΘνΙΟῚ 5. ΟΔ565 

ἄοε5 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο οὔθ οὐ τῇοσα {παῖ [Ὁ]]ονν. 
ὅπῃ ἀποβήσεται. ΝΑΡεΥ ψου]ά τεδᾶ ὅποι, ἔππ5 σμδηρίηρ ἔπε 

τηθδηΐπρ, ΨΒΊΟῊ 15 “ἄστυ ἰΐ νΝ1}1 (ὰτῃ ουἱ᾽, ποῖ “1πη ψγνμαΐ 1 Ψ1} επα᾿, 

ΘΟΠΔῺΖ σοτηρασζεβ Αρο]. 19 Α τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον ἀπά 

1,γ515 2οό Α δεδιὼς τὸ μέλλον ὅπῃ ἀποβήσεται. 
ἄδηλον πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. 80 ἰπ ΑΡΟΪ. 42 ἄδηλον παντὶ 

πλὴν ἢ τῷ θεῷ. Τὴ [πε εἰηρμδίίς ὑμῖν ϑοογαῖββ σείιιβεβ ἴο χγεοορΏ ϊΖε 
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ΕΛ ΠΎΡΓΟ ἃ5 ἃ Ὀγοίμεν μάντις : οοηίγαβί ΕΠ ΠΥΡΉΓΟ 5 γα υῖς ἴῃ 26: 

φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ϑΘροϊκοηῃ ὈΥ ϑοογαίεβ, {πε ννογάβ 
πλὴν ὑμῖν κτλ. ταῖρϊ Πᾶνα ὈΘΘὰ βἴθοθσα ς ἴῃ Ρ]αἴοβ που που νου] 

᾿ ΡΙΌΡΔΟΙΥ πᾶνε Ῥθθη ᾿σοηοα]. Ρ]αΐο ἢδα πὸ Πίρῃ 1464 οἵ μαντίκή : 

566 Ῥο]σι5 209 Ο Ποῖα ῥυϊεϑίβ δηα ςοοί βαυεῦβ τα ρ]δοβα οπ {Π6 

Βα 1η6 Ρ]αἰίογτα νυ ἢ 51 ἀνε 5, δυβδῃ5 Δ Πα τηθυομδηΐβ. ὍΤΙ ν] ΔΙΌ 15 
[Πς σῆς οἵ ἀοά ἴο μυϊηδη [Ο]]γ᾽ 5αγ5 ῬΙ]αΐο ἴῃ Τιιηδεθιβ 71 Ε : γΠΕΓα 

566 Ατοδεῖ- Ηϊη4 5 ποία. 
.:.22. οὐδὲν ἔσται πράγμα: 5εε οἡ οὐδὲν πρᾶγμα ἴῃ Ο ἀῇθονε.- 

23. σύ τε--οἶμαι δέ. δέ (επρεοί4}}γ 1{ [Ο]οννεὰ ὈῪ καί) 15 ποῖ 
ΓΆΤΕΙΥ υϑε4 αἴϊευ τε, θοῖῃ 'ἴπ ΡΙαίο δηῃᾶ ἴῃ οἴμϑυ Δί Ποτβ: 6. σι ἘἘρ. 

1Π| 3040 ἔν τε τῇ τῶν ἐπών ποιήσει, πολλαχοῦ δὲ καὶ ἄλλοθι: 566 

Μαανὶρβ ατεεὶς ϑγηίαχ Ρ. 172 Ἀξεπι. 5. 

κατὰ νοῦν ΞΞ “εχ Δη1Π|} βεηϊθηίία᾽ : ἃ5 ἴῃ ΘΟΡἢ. 217 Ὁ εἴ τίς σοι 

κατὰ νοῦν. 

24. οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν. ΤΣ ἰάϊοπι οἶμαι δὲ καί 15 
[τεαπεπηί ἴπ Ρ]αἴο, [Ο]]ονγεα αἰ μοῦ ὈΥ {πῈ δοουβαῖνα (τ ᾿πβηῖ Εν 6) 
ΟΥ ὈΥ ἴπ6 ποιηϊηδίϊνε, βἴησα οἶμαι 15 οἴἴϊεῃ τη θΥ ΪΥ Ῥδγθηἐ ες] : 

ΘΟΏΔΗΖ Πποίεβ (271267. αἰΐα) Το. 180 Α οἶμαι δὲ καὶ Λάχητα τόνδε 

ἃ η4 Οἴαί. 402 Β οἶμαι δὲ καὶ Ἡσίοδος. ἐμέ ἰ5 Πετεα ἀτρς τρεν ἴο 

{Πς τηούα  ΤΟΡΌΪΑΥ ἐγώ ἴο Ῥγενβεηί {πῸ ἀοιδὲ 85 ἰο με ου ἐγώ ἰ5 ἴῃ 6 

5. Ὀ]6οΐ ἴὸ οἶμαι οἵ ἴο 1π6 ἰηβηϊῖνε (απάετβίοοα) : (Π6 οἰδεῖ ροβϑίθ]β 

σοηδίγαοίίοη ((Π6 οτηϊβϑίοη οἵ ἐμέ) 15 ποΐ σβοβθβῃ Ἰγδοδιιβα δὴ δης{Π6515 

15 "ναηίεα ἰο σύ. Θ᾽ΠΎΠ]ΠΑΥΥ ἴῃ ΘΟΡΉ. 234 Ε οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τῶν 
ἔτι πόῤῥωθεν ἀφεστηκότων εἶναι: δηῃᾷ 50 ΤΕΡΌΪΔΥΪΥ ἴῃ ῬΙαΐο ψΏΘη 

οἶμαι δὲ καί 15 [Ο]]Ἱονγεὰ ὈΥῪ 16 τϑὶ ρεῖβ. ργοῃ. ψὶἢ {πὸ ᾿ηΠηϊῖνε, 

ποΐ οἶμαι δὲ καὶ ἐγώ. ΤὙΠεΙα 5 ΟὨΪΥ οπα ῥιανίοιιβ 8] 5] 0 ἴο 

ἘΌΓΠΥΡΉ το β δίκη: νἱΖ. ἰὴ 24 οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα 

τυγχάνει---ὥσπερ ἐμοί. 

ΓΠΗΑΡΤΕΒΕΚ 1[ν. 

Τὴ ομαρίειβ ΙΝ δμῃᾶά Ν᾽ νε δἵβ ρυδάμπδηυ ἰηἰτοάιοσεα ἰο (πε 
5] εοί οὗ {πε αἸα]οριιε----νγδαΐ 15 ριον 

Ομαρίοσ ΙΝ εχρ] αἴης π6 δαΐέ ἰηϑεϊαἰεά Ὁ ἘλΙΠυρῆτο---δὴ 

δοσιυβαίίοῃ οὗ τηϑηϑ]αυρῃευ ἀραϊηβί Π15 ἰαῖ που. ΕΓ ΥΡΕΥΟ 4]1ονγ5 

Π ιμεϊῖο Ῥυγηρ βιιοἢ δῇ δοσυβαίίοῃ ἱτὰρ]165 ἃ ἰππον]εᾶσε οἱ τὰ θεῖα ἀθὰ 

οἵ τὰ ὅσιά τε καὶ ἀνόσια. 

Ι. ἔστιν δὲ δὴ σοί κτλ. ΤΠ εἤκοϊ οἵ ἴΠ6 οτᾶεν 15. ἴο ἴῃτον 

Α. Εὖ. 6 
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ΘΙΏΡἢ 55 οἡ ἡ δίκη. 80 ἰηΐτα ἴῃ 44 ἔστιν δὲ τί τὸ ἔγκλημα κτλ. 
“Βαϊ γοῦν ἰανῦϑαῖ, ἘΠ ρΏγο, ψμαΐ 15 1{Ὁ᾿ σοί 15. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 6πη- 

Ρμδίϊο : ἴου Ψν ῃΐο ἢ σεαβοη 1 πᾶνε δοοεμῃίε ἰἰ. ᾿ 

2. Φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις; αὐτήν 15 ἴῃ. Ὀὀ(Ὴ οα565 1Π6 ἀὐϑοληθὰ 

δοσαδαίϊνε : 566. Ἵ οΟΙΏΡβοη 5 ατεεὶς ϑγηίαχ ρΡ. 66.: φεύγειν “ἴο Ὀ6 ἃ 
ἀείεπάδηϊ᾽ 15 υδεα 85 ἴμ6 ραβϑβίνε οἱ διώκειν: “ἴο᾽ ργοβεζιυίε". 850 

πάσχω ἐκπίπτω ἀποθνήσκω πρόσκειμαι μανθάνω εἰς. δἴῖὸ υϑεὰ 85. 

Ῥαβϑῖνεβ οἵ ποιῶ ἐκβάλλω ἀποκτείνω προστέθεικα διδάσκω εἰς. 

4. τίνα ; τηδβοῦ]ηθ (45 ΕΠ ΠΥΡΏΤΟἾ 5 ΔΉΒΟΥ 5Π6075)}, δηᾷ [(ἢ6 

δχίευηδ)] δοσιβαίϊνα: 50 ψγὰ Ππά τύπτειν τινὰ πληγάς δᾶ {Π6 ὅπεὶ 

ὙΠομΡβοη σκ. ϑγπίαχ Ρ. 66. “χὰ 
4Α 5: αὖ δοκῶ μαίνεσθαι. αὖ τείειβ ἰο 36 ὠταπ ς ὡς μαινο- 

μένου. ῬΠοοΙίοη ἰπουρῃΐ ἢ6 ννὰβ υοηρ θη Αἰμθηβ. δρρ᾽δυαβά 

Ὠΐπι: ΕΠΙΠΥρῆσγο {ΠῚ ΠΚ5 ΠΙΠη561 στῖσῆς ἤθη ΑἸΠδη5 1Π1]ς5 μὰ τηδά. 

αὖ σοε5 νι ἢ μαίνεσθαι. (ἀτάβεῖ ὀιβορεθ, ὅν ἴο ἥν, ποίΐ βεείηρ' (ῃδὲ 

τίνα 15. Υλα5Οῦ]1η6. ς 

6. πετόμενόν τινα διώκεις :-Ξ (816 γοὰ οἡ 8 ὙΜ|4 σοοβε ομδβα δ᾽ 

ϑοοζαΐίθθ. Ρἰαυία] ]γ πηαεγβίαη 5. διώκειν ἴῃ ἰἴ5. ΠΥ] 5656. ΤΗΣ 
ΡῬτόνοῖῦ τὰ πετόμενα διώκειν τηϊρὩϊ ννγ6}}] 6 ΔΡΡΙ16 ἰο ἃ πηδάιηδῃ (αὖ 

δοκῶ μαξεεσθαὼ:; ἴι ἰς Το 450 ἴῃ Ατὶδί. Μεῖ. Τ' τοορ" 37---39. 
πῶς οὐκ ἄξιον ἀθυμῆσαι τοὺς φιλοσοφεῖν ἐγχειροῦντας; τὸ γὰρ τὰ 

πετόμενα διώκειν τὸ ζητεῖν ἂν εἴη τὴν ἀλήθειαν. Τῃ ΑΘ5οΠς Αρ. 394 

διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν δια ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ἀοῖρ. 4711 Ο χῆνα ἔφη 

διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ ἀποθανεῖν ἴῇεγα 15 δὴ δ᾽] ϑίοῃ ἴο {6 ϑϑ:ὴη6 

ΡΙονεΙῸ : οἷ, Ἐπηγά, 291 Β ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους 
διώκοντα : ΑΥ΄,. Αν. τόρ ἄνθρωπος ὄρνις ἀστάθμητος, πετόμενος 

δΔηα ὙΠεοουίαβ ΝΙ 17. καὶ φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ φιλέοντα διώκει. 

. ἤἥ, δεῖ 15 ΡΕΙΒΟΏΔ] 45 ἰῇ Αρο]. 30 ἢ πολλοῦ δέω--- ἀπολογεῖσθαι. 

8. εὖ μάλα πρεσβύτης. Τὸ ἢε 5Ξατηε εἤεοί Τυτίαειβ Εταρ'.. το. 
19 τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ᾽ ἐλαφρά κτλ. εὖ 
μάλα, οΥ̓ΡΊΠΔΙΙΥ δὴ ερὶς ρῆγαβε (Ηοιη. Οα. ΧΧΙΙ 1900 εὖ μάλ᾽ 

ἀποστρέψαντε κτλ.), 15 εαυεηΐ ἴῃ Αἰμαεπίδη σοηνευβαίίοῃαὶ 5{Υ16. 
μάλα 40811Ώ65 εὖ, ποί σίεό ϑόγοῶ. μάλ᾽ εὖ 15 τατεῖ, 6.5. Τμεδεῖ. :βό α 
μάλ᾽ εὖ ἀμουσοι. ἐΐ δ 

Ιο. ὁ ἐμὸς πατήρ-- βέλτιστε. Νοίϊοε {Π6 εἰηρῃϑὶ5: “ΜΥ οὐῃ 
ἰαϊμεγ ᾿. “Ὑουγῦ ον ἰδίμογρ᾽ βέλτιστε 15 5414 νψ 1 το βαγοδβιῃ. 

13. ἔστιν δὲ τί---δίκη ; {πε οΥάεΥ 85 1ἢ 3 αῦονβ. ἔγκλημα ἰ5 τὸ 

ἐγκεκλημένον, [με οἸϊατρε δ5 ἀϊβίίηοι οπὶ [Π6 {{18]: ϑομδηζ ααοίεβ 

Ιβοοῖ. περὶ τοῦ ζεύγους ὃ 2, τὰς μὲν γὰρ δίκας ὑπὲρ τῶν ἰδίων 

ἐγκλημάτων λαγχάνουσι. ΤΠ οδ]εοί οὗ ἃ δίκη ἰ5 ρΡἰδοξά π᾿ ἰῃς 
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σοηϊξνο, νυ ΠΟ 15 δυο ΟΥἹρΊ ΠΑ ΠΥ δα] δοί᾽να]: “(1145 οὐ πηδη5] δι ςοΥ᾽ 

(φόνου) --- “ἡ η5]Δ ρον 0185. ᾿ 
15. Ἡράκλεις. Α 5ίτοηρ' Ἔαχῥγεϑβϑίοῃ οἵ ψψοπμάθυ, μπῇ βἰχοηρεῦ- 

{πῃ ΠΊΘΥΟΙΥ ἰο ταρεαΐ ἴπῈ νοιᾷ Φόνου ; (οἴ, βιρτα ὁ σός, ὦ βέλ- 

τιστε;). ΤΠ6 ΘΧΡΎΥ͂ σ5 Οὴ ἴθ σοι 1 Αἰίς σοηνθυβαίίοη, νυ ἢ ΟΥ̓ 

που ὦ, 6.0. 5γηρ. 213. Β ὦ ᾿Ηοάκλεις, τουτὶ τί ἣν: οἴ. Ατ. Αν. 
277 ὦναξ Ἡράκλεις: 1,γ5. 2ο8 Ε Ἡράκλεις, ἣν δ᾽ ἐγώ, μῶν μή 

τι ἠδίκηκας τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα ; Οτἱρίηα!} }Υ πὸ ἀοιυθί [Π6 ἀρρβδὶ 

ννα5 ἰο Ηθύδοὶαβ 85 ἀλεξίκακος ΟΥὉ σωτήρ: 50 Απολλον 15 υϑεᾶ ἴῃ 

Εχοϊδηηδίϊοηβ ξε[Απολλον ἀποτρόπαιε. 

ἡ που-- ὅπῃ ποτὲ [ὀρθώς] ἔχεις. ΤΠε αἰ ΠΠομ]165 οὗ [815 ὍΝ εν 

ΑΥ̓͂Θ ΨΕΙΥ στεαί. ὙΠΕΓΘ 15 ΠΟ νατίαηί ἴῃ {Π6 Μ88. εἶ 

Μαάν!ρ (Αἀνεγϑαγία Οὐοα 1 266) ἀπά ϑομδῃΖ δϑϑυτηθ ἃ ἡ μον υἐῃ 

ἴῃ (Π6 ἢτγβί οἷδιιβα, ἰῃ οὐάδυ ἴο ργονϊἄβ ἃ βυθδ)]εοί ἰο ἔχει: ἴοσ {Π6. 

5 ]6οὲ οαηηοΐῖ Ὅ6 νρίε]ν “Πϊηρ5 ἴῃ σαπογα]᾽, ΠΟΥ οδ ὀρθῶς ἔχει 

ὈῈ ἴΠ6 βϑαϊηβ ἂδ5 τὸ ὀρθὸν ἔχει. Το [Ιηβειτί εὐσεβεῖν. («5 Μαάνίρ. 

βιρραβίβ) νοι ]ἃ θ6 Ῥγαηγδίθσεὶυ ἰο ἀπίϊοϊραία [Π6 τηεητίοη οἵ (Π6 

Βα ]6ος ἰγεαίεα τη ἰῃς ἀϊδίορσιιθ, νὶΖ. εὐσεβεῖν οὐ ὁσιότης, ΜΥΏΙΟῊ (ἀ τΕΓ 

[88 τηΔΠΠΕΓ οἵ Ρ]αΐο, ψνῇῆο νυ βῃβα ἴο ρύδβεῦνε {Π6 βϑιιθ]αηοα οὗ ἃ 

σοηναγϑβδίίοη : 566 οἡ ΟΥἹΐο 47 Α) 15 γθϑεῦνεά [οὐ ἃ Ἰδίευ βίαρε (4 Ε)- 

Αἱ [Π6 5δπὶς {ἰπ|6, 1 ἔχει 15. τοϊαϊπθά, ᾿ξ βεεηβ σουίαίῃ ἔγοπι ὀρθῶς 
αὐτὸ πρᾶξαι ἰπαὶ Δῃ ἱπῆηϊέϊνα ἰ5 [Π6 βιρ]εοι ἴο ἔχει : δῃᾷ [Π6 ΟὨΪΥ 
γοϊανδηὶ βυθ)εοί 15 “ἴο ρτγοββοιίθ ομθ᾽β (ΔΊ ΠῸῚ [Ὁ τηδηϑ]αιρῃίςετγ᾽, 

ἘΠΠον Ἐμεγείοτε τὸ ἐγκαλεῖν (5ς. πατρὶ φόνου) ταυιδὲ Ὀδ 5ρρ|1ς64 ᾿ΠΠῸπὶ 

ἔγκλημα αΌονΘ, ΟΥ̓ ννὰ τηιδί δϑβϑιηα {Π6 1055 οὗ βοηθ ρῇῆγαβα ἴο {Π6 

5816 οῇἴεοί, ρυόραῦν τὸ ἐπεξιέναι πατρὶ φόνου ἴῃ νῖενν οἵ (ἢς 

[τεαπθηΐ γϑουγγθησα οὗ {με56 ννογάβ ἐπγουρῃοῦί {πΠῸ σΠπαρίεγ (οὐ γὰρ 
ἄν που--ἐπεξήεισθα φόνου αὐτῷ, αὐτιὰ ἀραϊη ἐπεξιέναι ἴῃ Β : ἴῃ Ὁ τῷ 

πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι : δια ΘΞΡΕΟ Δ} ἀνόσιον γὰρ εἷναι τὸ υἱὸν 

πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι ἴῃ Ε). Νονν ἴἰ Μ|Π Ὀς δατητ 64 {Παὶ γν 116 οα 
[π6 οπα μαῃά ἰΐ 15 Πδυύβῇ ἴο ΞΌΡΡΙΥ τὸ ἐγκαλεῖν πατρὶ φόνου ἴτοτῃ 
ἔγκλημα, 16 ᾿ῃηϑουίοη οἡ ἴῃς οἶμον μαηᾶ οἵ {πΠ6 ρῇῆγαβε τὸ ἐπεξιέναι 

πατρὶ φόνου, ΜΥΠΕΙΠΕΥ αἰζεν ἔχει οὐ πολλῶν---ηα (Π6 ἸαἰίεΥ ροβίοη 

που] 6 Ργϑίεσγα]ε--- τα 5. [Π6 βεπίθηοα δἰ οὔσα ἴοο οὐ τοι δης 

ἴοο ρῥτξοῖβϑ. 
Βαϊ ενεῃ 1 ννε δ]ον {παὶ ἔχει ἢδ85 βϑοπα 5 ἢ βυρ]εοῖ, Ἔχ ργαϑβεά 

ΟΥΙ υπάειβίοοα, ἃ ἰαγίμεῦ αππου]υ ργεβθηίβ (561 ἴῃ ἴῃ6 ῥυξοῖββ 

τηθϑηΐϊηρ οὗ [ΠῈ ψογάς ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι. ΤΠ οἰαιδε ἱπἰχοάπορᾶ ὈΥ͂ 

οὐ γάρ ταυβὲ εἰζπευ σίνε {πΠ6 τεάβοη οὐ {π6 ργοοῖ οὗ [δ ἱρποζδαησα οὗ 

[δ πᾶηγ. ΟΡ νυίουβυ, πο ρζοοί 15 βεσα ρίνεη, πὰ 1 ἃ γβᾶβοῃ 15 ἴο 

.6-- 2 
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Ὅς ἀϑϑιρηῃθα, να 5Ππου]4 ὄχρεοί, ᾿ηϑίεδα οἱ ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι ϑοτηδ- 

(Ὠϊπρ Π|κε ὀρθῶς αὐτὸ ἐγνωκέναι. 1 [ογηοῖν ἱπουρῆϊ οἵ ὀρθῶς αὐτὸ 
'τάξαι ἴῃ ἴῃ6 5εῆβα οἵ “ἴο σὑδηῖκ ἴἴ τρῃιγ᾽, “ταίθ 1 τιρῃι]ν ̓  (οἴ. 

Ἐπιμγά. 2790 Ο τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν) ; Ὀυπΐ 1 πονν {Π|ηἸς 
[Π6 ΕΥΓΟΥ͂ 1165 ἴῃ ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει. 

ΕἸγϑί, ἃ5 ἰο ὀρθῶς. ὀρθῶς σδῃ ΠΑΙάΥ 6 τιρῃξ ΟἹ ΔΗΥ νίδνν, πῇ 

Θνθη 1 νὰ τείαϊη ἔχει, ἴῃ 6 ΟὨἱΪγΥ τε]εναηΐ στεδηϊηρ᾽ 15. “[Π6 τηδὴν 40 

ποί Κπον ἰδ Ζγμίζ ἀρουΐ τὸ ἐπεξιέναι πατρὶ φόνου, ἴοτ [ΠΥ σαπποί 

ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι᾽, ποί “ἢ ΙΏΔΩΥ ἀο ποίΐί Κῆονν ΠΟ βὰς ἃ 

Ρτοβεοιίίοη 5 ἴο θα π5ι1Π64 ᾽: [ῃς [Ὁ] ονίηρ οὐ γάρ οἴαιδα σδῃ ἴῃ 0 
ὙΆΥ Ὀδ νἱδεννεά δ5 ἃ γεάβοῃ [οσ {6 βἰαίθηιθπί ἴῃ (Π6 Ργβοβάϊηρ' οἶδιιβε, 

1 ὀρθῶς 15 γοίαϊποά ἰῆεγθ. 1 {πεγείοστε ἀρεβ ψι ἢ Μαάνιρ ἴῃ 

ΒΌΡΡοσιηρ [μδὲ [ῃ6 ψογὰᾷ πᾶ Ῥθθὴ ὙὙΥΓΟΏΡῚΥ ᾿ηβεγίεα ἔτοση ὀρθῶς Ἰῃ 

ὀρθώς αὐτὸ πρᾶξαι. 
ΘΕΟΟΠά, 85 ἴο ἔχει. Ἐνεη ΜΠ (Πς ομϊβϑίοη οὐ ὀρθῶς, ἰὲ 15 ΌῪ 

ἼΟ ΠΊΘΘΔΠ5 ΘΑΞΥ͂ ἴοΟ ΘΌΡΡΙΥ {π6 οοιγεοΐ βαθ]εοΐ ἰο ἔχει. 1[{ ἔχεις 15 

γεδά, νὰ ονίδϊῃ (1 {Π1}}.) ἃ ϑαϊϑίδοίϊουυ τηθϑηϊηρ ἀπ αϑοᾶρε 4]} 

ΡοΞβΙ0]6 τίϑβὶς οἵ ουβουτσίγ. “αοοά Ἠξάνεηβ "ἢ οτἶεϑ ϑοογαίθϑ, " βιΓΟΙῪ 

[Π6 ΠΔῺΥ αγῈ Ἰσπογδηΐ οἵ γοῦν οομάϊῖοη : οσ 1 15 ποῖ Ἔα ΟΠ6 

Μη σου] ἀο τΡΒΕΠΥ ναὶ γοῦ ἄο, Ὀπΐ ΟὨΪΥ ΟἿβ δ δανδησεα ἴῃ 

νυ ἰδάοιη ̓. ΤΠα ἴοτοα οἵ αὐτό ἴῃ αὐτὸ πρᾶξαι 15 “1Π6 [Πϊηρ 1ῃ 4αοβιοη᾽ 
ν12. τὸ ἐγκαλεῖν : ἀῃηά δἃ5 τεραγάβ (6 βεηξτηθηΐ, ννα πᾶνε δἰγεαάν Παά 
56 ν γ8] 1ηα] οί] οη5 οὗ πε 1ηα 1] δγεπος οὐ οοηϊεπηρί νυἱ ἢ ἡν]οἢ (Π6 

Ῥεορ]β τερατάςξα Ἐπί γρῆγο, 6.9. 3 Ο ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 

περὶ τῶν θείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς 

μαινομένου, 3 Ὁ---Ἑ δΔηα 4 Α. 1η δοοοτάδησε ψΙΠ 15 ἀ5π8] [δ οΥΥ, 

Θοογδίαα βου 65 {Π6 1η]πβίϊος οὗ 186 ΑἸΠΘηϊδη5 ἢ {ΠΥ ἰγοαϊμηθηὶ οὗ 

ἘΠΙΠυρῆτο ἴο Ἰρῃμούδηοα. 

17. ἐπιτυχόντος 15 [Ὁ] οννεα Ὀν εἶναι ἴῃ Τ΄. ΘομδΩΖ ΓΕΟΠΊΔΙΪ 5 (Παΐ 

ψΠΕΥΘ {Π6 νου σαθϑίαπεϊνε ἈΡΡΘδΥΘ ἴῃ ΟὨΪΥ ΟἿΘ οὔ {πε ἵνο Ἰεδάήϊηρ 

Μ55 (Β δηά Τ)ὴ, νὰ αἵὰὲ ἸυβεΠεα ἴῃ δϑϑυτηΐηρ Ἰηἰεγροϊαίίοη. ὍΤῆε 
Δογῖδί (ποῖ ἴπε6 Ῥγεβεη!) ρδγίοιρίε οἵ ἐπιτυγχάνω (προστυγχάνω, 

τυγχάνω) 15 ΥΕρΌΪΔΥΠΥ τιϑεα 45: “ἄδυ δύϑδίε θεβίε᾽ ΞξξΞ εἷς τῶν πολλῶν. 

αὐτὸ πρᾶξαι: αὐτὸ 15 τοῦθ᾽ ὃ σὺ πράττεις 1.6. ἐπεξιέναι πατρὶ 

φόνου. 

18. πόρρω- σοφίας ἐλαύνοντος. ὅ0 ἴῃ (ταί. 4τὸο ΕἙ πόρρω 

ἤδη, οἶμαι, φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. ὙΠε τρείδρΠου 15 ἀου .1655 

ἔγοτῃ {Π6 γαςε- ΟΌ 56. : ᾿ 

20. ἔστιν δὲ δὴ τῶν οἰκείων. ΕὸῸτΓ (Πε ογοΥ 566 οἱ 3 Εὶ ΔΌονβ, 
1 ΘΑΥῪ {{π|65 ἰξ νγὰθ ΟὨΪῪ {με τεϊαίίοηβ οἵ ἃ πηυγάετοά ΤΊΔῈ ψ ΠΟ 
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ὙΕΓῈ Ῥουπ  ἰεα ἰο δχεγοῖβε {Π6 τρῃϊ οἱ Ὀ]οοά-τανεηρα: δη ΉΘη 

1ῃ6 ϑίαϊβ υπάδγίοοϊς [πΠ6 Ῥαηϑηχηθηΐ οἱ τῃδηϑὶ απ ρῃςοσ, (Π6 τρῃΐ ἴο 

αοί 45 Ῥγοβθουΐζου νγὰβ σοηῆπαά ἴο σαογίαϊη ταϊαίϊναβ οἵ (ῃ6 νἱοί[ τ, ΟΥ 

(ΠΠ μα σεῦ ἃ μέτοικος ΟΥ δοῦλος) ἴο ἢΪ5 προστάτης οἵ δεσπότης. 9566 
απΠρετῖβ Ηδηάριοῃ ἄεγ Οτθομιβοῆθη Θίδαίβα! ον Π ηῈΓ 1 Ρ. 3065. 
Ἴνο ραϑϑασοβ ΡΡεδγ ἰο σοηίγααϊοί (Π15 ΡῬ μοῖρ] 6 οἵ Ατίο Ἰὰν.---ν]Ζ. 

Πειποϑίμθηδβ (Ὁ) ἴῃ Νεδθύδτῃ ὃ 9 δῃᾶ τῃ6 ριεδθηΐ ραβϑβᾶραε. Βαΐ ἴῃ 

1ῃ6 Τλειηοβίμεηΐϊο βρεθοῇ {πεσε 15. ποιῃϊηρσ ἴο 5ῃηδνὺν (Παΐ [Π6 ννοπιδῃ 

. ΚΗΘ γχὰ5 ποῖ {πὰ ῥγοβεουζουβ 5ῖ'ανθ. Δ διΐίοιιβ {Πεουΐθβ ἤᾶνε Ὀθβῃ 

βυρρεβίβα ἴο δοσουηΐ ἴοὺσ ΕΓ ΠΥ ρΡῃγοἾβ ροϑίτοη. ϑ.4]ΠΌΡδατὰ οοη- 

Ἰεοίαγεβ {παὶ ἴῃ ἴπ6 γα οὗ {πῈ ἰαὰνν ΕΓ ΠΥΡΏΤΟ τᾶν Πᾶνα Ὀθθη ἢ15 

πιαδίεσ. [Ι͂ἢ Τρϑίαϑ᾽ εἀϊίοη οὗ Μείεγ δῃὰ Βοῃδιηδηη β 1)εγ Αἰβοῃα 

Ῥγοοαββ Ρ.- 100 ποίβ 1ὸ ἴΐ 15 τρια [ῃδὲ [ῃ6 γῇ ο]8 γθαβοῃίηρ ἴῃ [6 

ἘΠ ΥΡὮτΟ 15 ἰπίεπαεβά ἴο σοῃΐου ἴο τόσα] αν Ὀὰΐ ποῖ ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ 

ἴο {π6 ΑἸΠεηΐδη. 1 {Π1ηκ {πῈ οογγεοΐῖ βοϊυςοη ἴα ἴο ὈῈ ἰουηά ἴῃ 

Τα ΠΥΡΆ ΓΟ Β ἐδηδιιοίβιη : Π6 ννᾶβ πϑῖ (6 τηϑῃ ἴο ἰοάρε ἃ ἤρα 

ν]Οἢ {Π6 ἰὰνν νου] ποῖ γϑοεῖνθ, ὈΥ ΨΥ οἵ ρῥχοίεθί. ἥε πᾶνε 

566} 5:1} Υ Ὀγοίεϑίβ 'ἢ Οὐσὐ οὐνη ἄγ: δηά 1 5ῃου]α 6 γεηθη θυ 

τῃαὲ Ῥ]αίο ποννῆευθ 5αγ5 ἰπαΐ {Π6 δγομοῃ χεοεϊνεα [η6 σμασρα. [80 

4150 ΓΘ ΠΟ] (πὰ ΝΥ ΘΟ ηβο τς {ἰγ ΚΕ αββίβομα ῬὨΠ]οΙορὶς 888 Νο. 

᾿ 20. Ρ. 1227] 5 γ5 Ἔνεσυίϊησ ροϊηἰβ ἰο αν ρῃ το 5 ὈΠηρίηρ (6 σμαῦσα 
Ἔνξῃ ““οἤπα ἐδϑ ἰογμη 6116 Ἀεοῃὶ ἄδζΖι δαΐ βείηευ δῖα ζὰ μα θθπ᾽".] 

ὁ τεθνεώς. Τὴ ργεβεηί θνήσκω 15 ΠαταΪΥ υϑεά ἴῃ {π6 Ὀθϑὶ Αἰίς 
ΡΙΌΒ6: ἀποθνήσκω ἰακε5 115 Ρδοβ. Οχ {Π6 οἴμεῦ μαηᾶ τέθνηκα, ποί 
ἀποτέθνηκα, 5 ιϑεά. 8:6 Ευϊεγίογα᾽ 5 Βα σα Ρ. 36. ΕῸγ ἀποθνήσκω 
ἃ5 Ρᾶββῖνε ἴο ἀποκτείνω 566 ΔΡου 6 Οἡ 3 Ἐ; 1Π6 2. 

21. ἢ δῆλα δή; 50 ΘΟ0ῇΔηΖ, ΤΙΡΏΓΥ ἀπάεγβίδηαίηρ [ῃ6 ννογά5 ἃς 
ἃ αἀπαϑίίοη. ἢ; [αἴ Απ ἢ Ἰπἰσοάπιοα5 ἃ βεσοπά απαϑβίϊοῃ ἰπἰε πα δά ἴο 

δη]οραία ΕΣ ΠΥΡΏΓΟἾ 5 ΔΕ  ἴο {Πε6 ἢγβῖ: 566. οὴ Αροὶ. 2Ὡό Β ἢ 

δῆλον δὴ ὅτι κτὰλ.; Δ ΟΒΙγΑΌ (Δἀορίϊηρ ϑομδηχ᾽5 δδυ]εὺ τϑϑαϊηρὶ) 

Ῥυηἰβ ἃ οοοη δίζοι δή. 

οὐ γὰρ ἄν που ὑπέρ γε ἀλλοτρίου κτλ. 80 Τ᾽ ἀπά ϑοΠΔη2: 
ἴῃ Β γε [Ο]Ϊονγ8 που. ἀλλότριος : 8116 ηπ8 :: οἰκεῖος: Ῥσορσῖιι5. 90- 

ογαῖαϑ ᾿Π1Ρ1165 {παὶ ΕΠ ΠΥρ το β σοημάποῖ νγα5 ποῖ ρϑυῃ 5510]6 οα Ἰερα] 

85 ΜΕ]] ἃ5. Οἡ ὨΊΟΓΔ] σχουηάϑβ; 566 οἡ ἔστιν δὲ δὴ τῶν οἰκείων ἴῃ 11π6 

20 ἃρονε. 

22. ἐπεξήεισθα. Αοοοτάϊηρ ἰο ϑοθδηζ (Ρχοῖ. ρρ. Χαμ ἢ) 
ῬΙαΐο 1.565 85 ἱτπηρϑυίεοί οἵ εἶμε οὨ]Υ {πὰ ἔοιτης ἦα, ἤεισθα, ἤει(ν). 
ἤτην (Ἐπ γά. 294. Ὁ: [π6 ΟὨΪΥ οᾶ586 οὗ [Π6 ἄτι] ἴῃ Αἰίὶς υντϊζ615): 
ἥμεν,---ἦσαν (μ55 ἤεσαν). Οοιηρατε Οομεὶ αν. 1,εοΐ. 3ο8. 
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23. γελοῖον ἰ5ς. ἀϊπετεμὲ ἴτοηῃ καταγέλαστον 8ἃ5 γελᾶν ἴτοηὶ 
καταγελᾶν : 566 οη ΟΥἶΐο 53.Α ἀπά οἴ, ϑγρ. [80 Β φοβοῦμαι---οὔτι 

μὴ γελόϊα εἴπω---ἀΣλλὰ μὴ καταγέλαστα. ΤΠ οπηϊδβίοῃ οἵ (Π6 

οὐρα] 15 οοπημηοηδϑὶ ἴῃ Ρ]αίο ΨΠ ἐστίν : εἶ ἀπ ἐσμέν δΥα 5οΙη6- 

{1η165 Οηλ64 : ἦν ΥΔΙΕΙΥ : εἶναι ΝΕΥῪ οἰΐζξη : ρατίβ οὗ {πε σοη]αποῖνα 

Δα ορίαϊζινα δύξ ὙΕΥΥ βεϊάοιῃ 1ες ουΐ. ὅ6ε ΘοῆδηΖ ΝΝοναε (οχ- 

Ἰηδηΐδ οΏθ5 Ρ]αἰοηΐοαα 31---25 δηπᾶ (ορα οὐ Αὐβίοι]ε᾽5 ἈΠαίοσίς 

ΝΟΙΪ. 2, Ῥ: 228. 

28. ἔκτεινεν ὁ κτείνας. Α [τεαποηὶ :ἄϊοτῃ ἴῃ Ῥὶαΐο: οἵ. ΑΡοΙ]. 

20 Ὁ ταυτί μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ λέγων. Νοίϊσε ἰπδΐ κτείνω 15 

γᾶ ἴῃ Αἰο ῥτοβα: 1 15 Τουπμα ΤΙ Ἔῆν ἴῃ {Ππ6 ΟἹ 6. νυυϊτευβ, οὐ ἢ 

δὴ διοῃαῖο δηᾶ βοϊδηη εῇδοί, ἃ μεθ. ἀποκτείνω 15 ΘΈΠΕΓΔΙΠΥ υδεᾶ 

Ἰηδίεδά. ἷ : 

“6. εἰ μὲν ἐν δίκῃ. ἐν δίκῃ 15 δῇ Ἰἀϊογηαίίς δἀἄνευθίαὶ ρηγαβα τε 
ἐνδίκως. ΤῊΘ οα565 οὗ ᾿5{1ΏΠ4]6 Βοῃλοϊάθ ἀγα δηυτηθσαιθα ἴῃ αἸΠΡου 5 

ΗἩδπάρυοῃ ἀογ τ. ϑιδαίβα του  ΠΠΕΓ 1 Ρ. 362. ὙΠΕΥ Ψψεῖα (Π656: 

πηϊ ἢ 1068] 5]ααιρηςου οὗ δὴ ορροηδηΐ ἴῃ {Π6 σαχηθδβ ΟΥ οὗ ἃ σοϊηγαῖα 

ἴῃ νγαῦ; {πε Κα] Πρ οὗ δῇ δά ]ίογευ ἀἰβοονογθα ψ] ἢ Ομ ̓5 νυ 16, πο ΠΟΥ, 

οἱβίθυ, ἀδιιρη του Οὐ Ἰαρα] σοποῦ1η6 ; Δηα τη 5] δα ςοΥ ἴῃ 56] {-ἀδίθησθ. 

ΜέεΙεΥ δῃα ϑοῃομηδηῃ 1) 6Γ Αἰβοῆθ Ῥγοόσθθα 11 Ρ. 377 δα!α οαβεβ οὗ 

{γταπηϊοϊάςθ, ηα θγα οὐδ ΚΙΠ]Εα ἃ τηϑὴ ΨΠηΟ Πδᾷά ρῥ]οίίεα ἰο. ονεῖ- 

ἴμγονν 16 ἀεη)οοΥδ οὐ ἢ ΟΥ̓ ΜΙ Ποιὰ  δυσοθϑβ, οὐ ηο Πα οσουρ!εά 

8 Ἰεδάϊηρ' ροϑιτοη ἀπά δ ΟΡ ΓΟ ἢ 108] ΟΥ ἰὐγδηη σαὶ σονθυύῃτηθηῖ.. 

27. ἐπεξιέναι---ὁμοτράπεζος ῇ. ΤῊΪ5 15 [ῃ6 ΟΗΪΥ ροϊπὲ 'ῃη ΜΒ ΪΟΝ 
ἘΠ ΠΥΡΗ το Β. νἱονν ἰταηϑοεπηθ {ΠῸ οἰδηαροϊπί οἵ ογάϊηδυυ Αἰποπίδη 

ὨΔΟΥΔΠΥ. Ηδ 5665 1Πδἰ [Δ 1} (165 ἤανα ποίηϊηρσ ἴο ἀοσ ψΠ]Ὴ {πὸ 
αποβίίοῃ οὗ τρῆΐϊ ἀπ ψτοηρ: δηᾶ 50 (αγ ΡῬ]αίο δργϑϑᾶ ὑνἢ ΠΪη,. 

Βαυΐϊ Πῖ5 τηοΐΐνα ἴῃ ργοβθουϊηρ ἢ ἰδίΠεΥ 15 τ ΘΊ]Υ ((ΠουρΡἢ ποὶ 

ΘΠΓΓΕΙΥ, 5686 Οὐ 5 Β) 56] γεραγάϊηρ, νἱΖ. ἃ ἄδθϑῖσα ἴο ὄϑοᾶρα {Π6 

μίασμα σογηϊηρ' ΠΌτη 4] Υ 11{6 1 οὴα Ομ ἢ Ἰηὸνν ἰο ὈῈ ρ! ΠΥ: 

Μη ούθας Ρ]αῖο, ῆο τασαγας ῥα ηἸσῃτηθηΐ ΤηδΊ ΠΥ ἴῃ 115 σογγδοίνο 

δϑρϑοΐ, βιρρεβίς [ἢδὲ οὔθ 5ῃοι]α ργοβεοαΐε ομεβ πθηαᾶς γαῖ Ποὺ ΓῸΥ 
{ΠΕῚῚ οὐ δᾶ, ἴο βεῖ ἐπθηὶ ἔτεα ἴγοτῃ [6 στθαίεϑίὶ οὗ 411 ἄϊβεαβθϑ, 

51η. 866 ἀοἴρ. 480 Ὁ αὐτὸν πρῶτον ὄντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν 

ἄλλων οἰκείων καὶ ἐπὶ τούτῳ χρώμενον τῇ ῥητορικῇ ὅπως ἂν 
“καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου 

κακοῦ, ἀδικίας. ἐάνπερ 15 ποῖΞε ΔΙ Ππουρἢ᾽, ἃ τηεδηΐηρ Μ Ηΐσἢ 1 

ὭσνοΥ Ὀθαΐβ, Ραὶ “{Παΐ 15 ἴο 5αὺ, 1{᾿, ἘΓΠΥΡΉΓΤΟ 1Π1Ρ1165 ἐπαΐ οῆς 

ποῖ Ὀουπά ἴο ργοβεοαία ἀπη]655 1Π6 σι ΠΥ τηδη ᾿ἴνὲ5 ἀπαθυ ὁη6Ἶ᾽5 ον 

τοοῖ : ΟὨΪΥ͂ {πῃ 15 οὔθ Ἔχροββά ἰο μίασμα. Τί 15 ἴῃ ΠΑΙΙΠΟΠΥ͂ ΠΝ 
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ἢ15 56] Υ ραγαϊηρ' ΤΟΥ ΠΥ ἴο τϑαβοη ἴῃ [Π]5 νγαγ. ϑοῃδη2 ΠΘΘ 655} 

(1 [1 1κ) ομδηρας {Π6 ἰοχί ἰο ἐάνπερ χ ὠΞε " ΑΙΠουρἢ ἱπάδεα᾽᾿, 
28. ἵσον-- μίασμα γίγνεται: 1.6. ψ ΠΟΙΠοΥ {Π6 ρΡδίβοπ (1116 15 

ἀλλότριος οὐ οἰκεῖος. ΒῸΓ (εξ σοτητηπηϊσαίίοη οὗ (μ6 ἰαῖηΐ οἵ ραπει 
ΘΑ] αι πὶ σοιηραγεβ ΗΠ οσ. (δγιη. 1Π|2. 26 [0]]. “ Νείαρο, αὶ (ἰδύεσῖβ 

58 τη Ν ΟΙσαγὶ δύσϑηϑδα, στρ 75 612772 .512 ἐγαῤΊἼότες ἰγταρσὶϊοτηνε τηθουπῃ 

ϑοῖναΐ ὑῃδβείοη. ὅδερε ᾿ιθϑριίεσ Νερ]εοίαβ ᾿ποοϑίο δά αιάϊ [ηί6- 

σγαμηἶ; ἀπά Θομδηζ Απίρποη Τείγ. 1 ἱ. τὸ ἀσύμφορόν θ᾽ ὑμῖν ἐστὶν 

τόνδε μιαρὸν καὶ ἄναγνον ὄντα εἴς τε τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα 

μιαίνειν τὴν ἁγνείαν αὐτῶν, ἐπί τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα 

συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους. 80 1η Θορῇ. Οεά. 7γτ. 

241---2 ὠθεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος τοῦ δ᾽ ἡμὶν ὄντος. 

ΡΙαΐο Ὠϊπη56][, σρεακίηρ οἵ [Π6 5ἰαγθὺ ἴῃ τηῦοῇ [Π6 58 η16 νείῃ 85 

ΕΠ ΠΎΡΗτο Πετθ, οτάδίηβ (Ἰιεσρ. ΙΧ 868 Ε) κατελθὼν δὲ ὅ τι τοιοῦτον 
δράσας τοῖς αὑτοῦ παισὶν ἱερῶν μὴ κοινωνείτω μηδὲ ὁμοτράπεζος γιγ- 

νέσθω ποτέ. 

29. τῷ τοιούτῳ ροε5 Ψ1 ξυνῇς ταῖπου Πα ΜῈ ξυνειδώς,, 

. ἀφοσιοῖς. ὍΤΠε ἔτι οἰθατῦ Ηἰπί 15 Πουα σίνεη οὗ {Π6 5] θεοὶ οὗ {Π6 
ἀϊαϊοριια ν]Ζ. τὸ ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον. 

20. ἐπεὶ ὅ γε ἀποθανών. ἐπεί 15 νἱγίια }]Υ - ΑἸ Πουρ᾽, “τηά 

γεῖ᾽ : 566 οῇ Αροὶ]. 1908 ὕπεα 15 σαοίβα Ῥγοί. 335 Ο ἐγὼ δὲ τὰ μακρὰ 

ταῦτα ἀδύνατος, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἂν οἷός τ᾽ εἶναι. Ἡετα ἴοο [15 ἴογοΘ 15 
ΟὈΞοιτοά ὈΥ δῇ εἼΠ1ρ56: “(Βαϊ πειίμεσ νναβ (8 ν]οίτη αυϊε ἀλλότριος) 

ἴογ {πῸ τηυγάεγθα τηδῃ νγὰ5 ἃ ἦδυ- Δ ΟΌΓΕΙ οὗὁἨ ΤΥ οὐ. Α πελάτης 

νγα5 ἃ ἰγδειηδῃ, Ψῆο ἰγθα Βἰμηβο οαἱὐ 85 ἃ ἄδυ- Δ θοῦγευ (θής οἵ, 

15. ΑἹ: Τιηδευβ Ἐχρ δίῃ ἴῃ6 νοσὰ ἂἃ5 ὁ ἀντὶ τροφῶν ὑπηρετῶν καὶ 

προσπελάξων. ΤΕ Μοτά νγὰβ υϑε4 ἴῃ Οταβοο- Βουηδῃ {ΐτηεβ ἴο 

ἰγαηϑ]αΐθ τπ6 Βοτηδῃ οἰέθρο: Ῥπὲ {Πεγα 15. ΠΟ τβάβοῃ [ου βιρροβίῃρ 

παὶ [Π6 ἘΠΊ ΡΙΟΥΕΥ ννὰ5 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΥΑΥ͂ {Ππ6 Ιεσαὶ γεργεβθηίαίίνα οἱ {Π6 

πελάτης. 

21. ἐγεωργοῦμεν. ἘΠ ΠΥΡΠτΟἾΒ ἔα Ποὺ νγαθ ρουθαρ5 ἃ κληροῦχος 
πη Ναχοβ. [1 50, ἂβ {πὸ Αἰμεηΐδηβς μαά ἰο ρσῖνε ὑρ {πεῖν κληρουχίαι 

αἰΐεῦ της Ῥαΐ!]α οἵ Αδρσοβροίδιηὶι ἴῃ 404, αἱ ἰδαϑδὶ 5. γξεαῖβ τηθδί 6 

ΒΙρΡΡοββά ἴο εἴαρβε Ὀείννεεῃ ἰῃ6 ἀβαίῃ οὗ ἰῃ6 πελάτης ἀπά Ἐπίῃγ- 

ῬὮτο᾽ 5 ἱπαϊοίτηθηΐ οὗ ἢϊ5 ἰαῖμεσ. ὙΠΕΓα γα ῬΥΟΡΔΌΪΥ ηῸ νόμος τῆς 
προθεσμίας τεοἸαἰϊϊηρσ ἰο οα565 οἵ φόνος (Ξεα Μεῖεὺ δηὰᾶ ϑοῃπδιηδημῃ Πεγ 

Ατεβομα Ῥγοςαβθβ 11 ΡΡ. 828---840) : Ῥαΐ νγαβ ΕΠ ΠΥ ΡΓΟἾΒ σοη οί Π6 6 

5]θερίηρ 411 [Π15 {πὸ Οἵ ἀἸἃ πα δηᾶ ἢϊ5 [βίΠΕΥ ὁσσαρΥ βεραΐδαία 

πουθεϑὺ Μορβί ρυοῦδΟΙΥ Ρ]αῖο ἀοεβ ποῖ τηεδῃ {Π6 ἀαίθβ ἴο 6 ργεβϑεά 
ἴοο Οἴοδβεῖγ. [ἰ 5 πονγενεὺ Ῥοβϑῖθ]Ὲ μα Ἐπ ΠΥρῆτο αηά ἢἰβ [δἰ Ποὺ 
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ὙγΕΥῈ [ΔΥΠληρ ἴῃ ΝΆΧΟΒ Ἔνθὴ δίζευ 404, ποὶ ἃ5 κληροῦχοι, Ὀπΐ ᾿ῃ ΒΟΠῚΘ 

ΟἴΠΕΥ σαρδοϊίγ. 

532. παροινήσας οὖν. οὖν σομ ϊπιι65 1Π 6 βίουυ ἃ5 ἴῃ ὁ οὖν πατήρ 

Ὀεϊονν. παροινεῖν τηϑΔῃ85 ἴο [ογρεί οῃεβαὶῇ 1 ΟΠδ᾽5 σαρ5. ΝΠ (μς 

ΟΥΘΓ ἴῃ τῶν οἰκετῶν τινι τῶν ἡμετέρων ΟΠ Δη2Ζ σοΙραγεβ ΑρΡοΪ. 33 Ὁ 

τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων. ἀποσφάττει ῬΥΘΒΘΠΕΥ 15 ἃ 
βίσοηρ νγογά δηά ἀεποίεβ ἃ ὑγαΐαὶ ταυγάθυ. 

34. συνδήσας--καταβαλών. ἘοΥ [Π6 οΟἸ]οσδίίοη οὗὁὨ Ρδγίϊο! 0165 
εἴ. 9.4 ὃς ἂν θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ 

δεσπότου--φθάσῃ τελευτήσας. 

26. ἐξηγητοῦ. Τῆε ἐξηγηταί [ογηχεά ἃ (Ο]]οσα οὗ ἴἢχεα τπϑιὴ- 

Ρεχβ, ϑοοοζάϊηρσ ἴο ϑυ1άδβ (οἷ, 4150 9. Α), ἀρρδγθβῃΐν πη ογ μα Πεδά, 

Πεγε οδ]] δα ἐξηγητής (κατ᾽ ἐξοχήν): Ὀε51465. οἴμεσ τε] ρίουβ ἀπα.165, 

ΤΕΥ ὙΕΙ͂ ΘΘΡΘΟΙΑ ΠΥ οοποεήπεά ἢ ρυγποδίϊοη ἰτοηὶ Ὀ]οοά- 

συ]  π655 (οἷς μέλει καθαίρειν τοὺς ἄγει τινὶ ἐνισχηθέντας δυ1ᾶδ5 ].6.). 

Θ0ΠΟ]] ἴῃ Ἡδιη65 ἹΙ 26 [0]]. πηαῖκοβ 1 ργόρῦϊε {Παΐ (Π6 Ἰηθ θε 5 οὗ 

ἰῆ6 Ῥοατὰ ψεγα Ῥδυί οἤοβεη ὈΥ ΑΡΟ]]οΟ 85 πάτριος ἐξηγητής : 

ΔΡΡαγθηί νυ [Π6 ΑἰΠΘηϊδη5 βθ]θοίβ 9 ουἱΐ οἵ ΟΠ 3 νγεῦα σμοβθῃ Όγ 

[Π6 ΠΕΙΕΊΗΘ, γεργαβαηΐαίινα οἵ Αρο]ο, ομα ίγομῦ ἐδοὴ {γδά. 

ὅ τι χρείη ποιεῖν. 50 ΔΡῥΡΑΙΘΠΓΥ Β, [Ὁ] οννεα Ὀγ ϑομδηζ : ἽΝ Οἢ]- 

ταῦ (ἢ Τὴ) τεαάβ χρή. ΤῊ ᾿δἰίευ 15 ργδΌα Ιν ἀπε ἴο δῃ δϑβϑίτῃ!!α- 
[ἸΟ0 ἴῃ ἴξηβε ἴο {ῃ6 Ὠϊβίοσιοδὶ ῥργεβϑεηὶ πέμπει: δἰζεσ. ννῃιοἢ {πὲ 

οΟΡίδεινα 1 ἃ βυρογαϊηδία οἸδιιβα 15 αυ16 ταρι]αῦ: οἷ. αοΥρ. 512. 

λογίζεται. οὖν ὅτι οὐκ---τούτῳ δὲ βιωτέον ἐσ τὶ καὶ τοῦτον ὀνήσειεν 

(5ο Μ85: ϑοιδηξ ὀνήσει),  ῃετς ὀνήσειεν Ξε ὥνησα οἵ ἀϊγεοί ΞΡΕΘΟἢ. 

38. ὠλιγώρει τε καὶ ἠμέλει. ἀμελεῖν 15 Βίγοησοῦ {Πδῃ ὀλιγωρεῖν 

(ὀλίγη, ὥρα). 
οὐδὲν ὃν πρᾶγμα. 866 ἴογ οὐδὲν πρᾶγμα ἀΌονε Οὔ 3 σ. ΕῸΓ 

{πε οοἸ]]οοσαίίοη οὗ ρεηϊίνα δηα δοοιιβαίινε Όϑο ἴα ΘΟΠΔΖ σΟΠΡΑΓΘ5 

ἘερΡ. Χ ὅοᾳ Β ὡς οὔτε δήλου ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν 

τοιούτων, οὔτε εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, 

οὔτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ἄξιον ὃν μεγάλης σπουδῆς. 1 {Π|1ΠΚ εἰ καὶ 

ἀποθάνοι 15 5] ἸΡΙΥ “ἰΠπουρὴ πα ϑμου]Ἱᾶ α16᾽ ἀηα ποὶ .“Ζ ψά 26727.6ΐ, ἃ5 
ὙΝΟΙΪτΑΌ δηα ΘοἤδηΖ ἰαἶκα [ἢ6 Ρἢγαβα. 

29. ὅπερ οὖν καὶ ἔπαθεν : τηυοῃ 85 ἴῃ Ἐς ἢγά. 2823 ἃ ὅπερ οὖν 
καὶ συνέβη ἡμῖν. 

40. τῶν δεσμῶν ἀποθνήσκει: δεσμά -- οῃαίης: δεσμοίξεσαβες οὗ 
᾿ηρυϊϑοητηθηΐ (δεσμός 1.4. τὸ δεδέσθαι). 866 ΑΡΟΪοΟΡῪ 32 6 ἀπὰ 

Ἐυϊπονίοχγά ̓ς Νὲνν ἢν ἢ ι5 Ρ. 353: “ΠΕ τηδβοι]ηε αηᾶ παυΐου 

ἱηῆεχίοηϑ ἀγα οί ᾿ηἰθγοπδηρσϑα]6, δηα {ΠουρΡἢ δεσμοί 15 ΟσΟΑΘΙΟΏΔΙΠ]Υ͂ 
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ιι564 ἴογ δεσμά, πο Αἰτίς νυυϊτευ νοῦ πρὶ ογε δεσμά ἴον δεσμοί᾽". 

Οοπέταβι ᾿πΐγα 9 Α τελευτήσας διὰ τὰ δεσμά νἱς Καρ. 1 378 " Ἥρας 

δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος κτλ. Οἡ [Π6 ἔογτηι ἀποθνήσκω (ποῖ ἀποθνήσκω) 

566 Μεϊβίεγμδης σδγησηδς ἀδὺ Αἰεβομθη Τηβομυ{6Π32 Ρ. 50. 
42. ταῦτα δὴ οὖν καί. καί ροε5 ΨΙΠ [Π6 Ργοηοιη 85 ἴῃ (ἢ 6 

᾿ Φ [Δυ ΠΥ ὃ καί. ταῦτα ἰβ5 5.ΤἸΟΙΥ βρεακίηρ {Π6 1ηΐθυηδ] δοοιιβαίνα 

; αἴζοσ ἀγανακτεῖ: 1ιἰ5 τι56 ΠΕΙΘ 15 δἰ ἴο {πΠ6 τιιξὲ οἵ ταῦτα δή, ταῦτ᾽ 

ἄρα: διὰ ταῦτα κτλ., ἴογ Μ]Οἢ 566 οἡ ΑΡΟΪ. 23 Β. 

43. ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου: τοῦ 15 Ἰυ5{1Πεα ποΐ 50 πλιοῇ Ὀεσαιιβα 
[ῃ6 Ρειβοῃ Πᾶ5 Ὀδδῃ Ἀἰγαδαν τηθηςοηβα, 85 Ὀδσδιιβα 1 δἀάς ἰο [6 

ἴοτοα οὗ ἴῃ6 1ἱπαϊσηδίίοῃ : “1η ἀδίδηςε οἵ [δὲ πηδηβίαγεγ᾽ (5 ον ἀπά 
ἢ ἸΏ Ρ 4515). 

44. ὥς φασιν ἐκεῖνοι. ὙΠΕΥ ἀουθι1655 πιδϊηἰαϊηθα {παὶ ἀθαίῃ 
ννὰβ ἀπε ἴο παίυγα] σαι568. 

" 45.- “εἰ ὅ τι μάλιστα ἀπέκτεινεν : “ΜΕ, ἰ ΠΕνΕΥ 50 ἔτὰς {Παὶ ἢε 
μαᾶ ΚΙΠ6α Βἰμη᾿: οὗ. 96 εἰ ὅ τι μάλιστά (51 νε] τηαχίμη6) με 
Εὐθύφρων διδάξειεν---τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα κτλ. Τῃ Ὠϊδίογδη5 

Δηἃ ογαΐοις εἰ τὰ μάλιστα 15 ϑοηξίηθ5 56 1 {μ6 φαὴθ 56η586: 

Ε Πεμηοβίμεπεβ περὶ τοῦ στεφάνου ὃ 05 συκοφαντίας οὔσας ἐπιδείξω μὴ 

] μόνον τῷ ψευδεῖς εἷναι---ἀἀλλὰ καὶ τῷ, εἰ τὰ μάλιστ᾽ ἦσαν 

ἀληθεῖς κτλ. 

46. ἀνδροφόνου γε ὄντος. ἼΤῺΕ γε 5πδαννϑ ἱπαὶ (ῃϊς οἴαυβα ἰ5 
ααυϊνα]εηΐ ἴο ἃ οδιι5ε Ἔβχργεβϑβϑίηρ σοῃ ΠΟ ῃ. 

οὐ δεῖν. Τῆς περαίϊνε 15 τερεαίθα, ρδυιγ Ὀδοδιιβα οὔτ᾽ εἰ ὅ τι 

μάλιστα 15 βΞοιηενπαί τεατηοίθ, Ὀὰΐ 5111] Τῆοσα ἴου δηρδϑῖβ. [1 {Π1ΠΚ 
οὐ δεῖν 15 (Π6 ᾿πΠηϊἶνα : [Π6 ἱπάϊγοοϊ ἰβ Ἰυβιπεα Ὀγ {πε ρῥγεοβάϊηρ 
ὥς φασιν ἐκεῖνοι, ΕΧΔΟΙΪΥ 85 ἰῃ Ἡδετγοάοίυβ 1 65 ὡς δ᾽ αὐτοὶ Λακε- 

Π ᾿΄ δαιμόνιοι λέγουσι, Λυκοῦργον---ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα, ννῆετΓε 

566 ϑίεἴη, ῆο 5Πδὺνὺ5 (πα (5 Δηδοοϊοιῦ Ποηί]ο 1] 15 ΟΠ] ΠΟΙ [ἢ 

Ἡετχοάοίυβ, αηὰ ἰουπηα 4150 ἴῃ Αι θβοῆ. Ῥϑῖβ. 188 τούτω στάσιν τιν᾽ ὡς 

Ἶ ἐγὼ ᾽δόκουν ὁρᾶν, τεύχειν ἐπ᾽’ ἀλλήλαισι. 866 «Ξὸ ΘοΟρῇοοῖες 
] ΤΥΔΟἢ. 1240 ἀνὴρ ὅδ᾽ ὡς ἔοικεν οὐ νέμειν ἐμοὶ φθίνοντι μοῖραν, 

ἢ ΒΙαγάεβ᾽ ποίθ. [ἢ Ρ]αΐο {Π6 1άϊουῃ 15 σου ρδυδίνεὶν γαγα: εἰ. 

"ἢ ῬΏΙΘΡ. 20 Ὁ τόδε γε μήν, ὡς οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἷναι 

ἊΝ λέγειν: ϑορῇ. 263 Ὁ δῃά Ἐυίηγά. 280 Ὁ δεῖν (ςο ΒΤ : Θοῇδη2 δεῖ, 

ΐ ΤΡΏΠΥ 1 {πῖπκ, Ῥεοαυβε (π6 ὡς οἴαυδε [Ὁ]]ονγ8) ἄρα, ὡς ἔοικεν. 
Οταῖ. 399 Ὁ ὥσπερ τοίνυν μοι δοκεῖ τούτοις ἑξῆς εἶναί τι χρῆμα ἰς ποὶ 

ἃ (456 ἴῃ ρΡοϊηΐ, ἴοῦ ὥσπερ ατ14}1Π65 [Π6 γν 016 εχ ργεβϑίοῃ : 5111] 1695 15 

Οταΐῖ. 4284 Ο ὥσπερ ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν. ΤΠΘ ἰάϊοπὶ 85 ἃ 

σΟ]]οαπ4ὶ δῇθοί. : 



52 ΜΝΟΖῈ 5 ΟΝ ΙΥ 4} 

Βίθρπδπιβ τεαα δέον, ποί δεῖν. ὍΤῆα συηίΐίαχ ννου]Ἱα Π6η τ θη} ]6 

ὡς ἀνδροφόνον καὶ οὐδὲν ὃν πρᾶγμα ἴῃ πε 38. δεῖν ἰ5 τείαἰπεά Ὁ 

ΘΟΠΔῺΖ δηᾶ βχρ δίηβδα δ5 ἃ ρϑυί(οῖρὶε: δεῖν : δέον :: πλεῖν : πλέον. 

ΤῊΣ εχἰβίεποε οἵ βιοῃ ἃ ρδυγ ρα ἰ5 αἰἰεβίεα ὈΥ βουῆε αποίεηξ 

Θ͵ΔΙΠΙΏΔΥΔΏ5, ΔΠἃ ὈΥ Ηεβγο 5 (δεῖν 5 χρή, ἀναγκαῖον, πρέπον, ἢ 

προσῆκον): ἀπὰ τ ]οῖη (Ν ας Δ ῃγὕομευ Πὶγ ῬΉ]]. απ Ῥαεάαρορικ 

1867, Ρ-. 474) ππᾶ5 Δποίμευ ἜἼχϑιηρὶε οὗ 1 ἴῃ Ῥ]αίο᾽β Ὁμαυτηϊάεβ τόᾳ Ε 

ὡς τούτου μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος----οὐδὲ δεῖν τοῦτο παρα- 

κελεύεσθαι ἀλλήλους, νΥνΏ116 ΟἰΠΕΥ Δ᾽] ερεα Ἐχδιηρ]ο5 οὗ 115 ὁσσυτγεηςα 

Βαῦα Ῥδϑη ἰουπά ἴῃ Χεη. ΗἨδε]]. ΝἿΙ 4. 3290 κατηγόρουν αὐτοῦ ὡς δεῖν 

ἀποθανεῖν, Τιγεὶδθ ΧΙ 8 7 ἀστρατείας μὲν γὰρ δικαίως ἂν. αὐτὸν 
ἁλῶναι---δειλίας δὲ ὅ τι δεῖν αὐτὸν (50 ΘίερΠδπηιβ: Μ85 δεῖ ἕκαστον) 

μετὰ τῶν ὁπλιτῶν κινδυνεύειν ἱππεύειν εἵλετο, ἀπ Ατ. ΕἾαΡσ. 220 

(εά. ἹΚοοΚ) εἰς τὰς τριήρεις δεῖν (Μ55 δεῖ μ᾽ ἀναλοῦν ταῦτα καὶ τὰ 

τείχη κτλ. ὍΤῆε σΠΟ]6 βυθ]εοί 15 ἀϊβουβθεα αἱ Ἰεηρίῃ ἴῃ [δῃτθ. Πὶγ 

ῬΉ11Ο]. ἴου 1872, Ρ.- 741 ὈΥ ὕὔύϑεπευι, ψὴο ἄεγῖνες δεῖν ἔχοι δεῖον 

(Ραγίιοῖρ!ς οἵ δείω, 8Δῃ ἀϑϑυτηθα Ὀγε-ίοστη οἵ δέω), πκὲ πλεῖν ἴοτ 

πλεῖον «πὰ οἶμαι ἔοτ οἴομαι : 4150 ἴῃ σμικροῦ, ὀλίγου, ἑνὸς δεῖν ἀπά {ΠῸ 

{κε, πε ίακεβς δεῖν δ5 ἃ Ῥδυίοῖρία, πα ἸΠΡΘΠΙΟΊΒΙΥ τα] ΠΡ]165 

ΘΧΘΙΏΡΙε5. ὈΥ επιοηάϊηρ ἰῃ Τῆπο. ΝΙ 12 ἐνθάδ᾽ εἶναι ἰο ἔνθα δεῖν. 

Βυΐ ποῆθ οὗ {ΠεῸ'ὶ βχϑιρὶεβ ΒιΓΠπετίο οἰϊεα βεεῖὴ ἰο 6. ἐποιρῇ ἴο 

δϑία 15} [ῃ6 π56 ἴῃ Ατίϊο ατεεῖ : 1 {πεσγείοσα ἀρτεὰ Ἱ ἢ ΚΟΟΙ (]. ο.) 
ἴῃ Ἰοοϊπρ' οα {6 ἀϑᾶρὲ 85 ΒυΖδαῃίηα. 

4 Ἑ 47. ἀνόσιον γὰρ εἶναι κτλ. ΤῊε Ξεοοπά Πῖηϊ οὗ {πε 5υ}]εοὶ οὗ 
1ῃ6 ἀϊαϊοριια, βεα ἴθ 15 παραίϊνα αβϑρεοῖ: (ῃ6 ἢγϑί οὐ Ῥοβιξινε. 

᾿πα!σαίίοη σοτηαβ ἴῃ Ο ἐὰν----κὴ ἀφοσιοῖς (1.4. ὅσιον ποιῇς ἀπὸ τοὐτων). 

Ῥγεϑεηιν ἴΠ6 ϑαθ]εοί 15 πἰηϊθα δὲ ἴῃ Ὀοΐῃ δβρθοίβ: τὸ θεῖον ὡς ἔχει 

τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου: Ὀπΐ 1 15 ποῖ 11] 5 Ὁ {Πδΐ {Π6 

ΘΕ Ὀ]6οι 15 ἢτϑὲ ἜΧΡΙ ΟΙ ΠΥ ἀππουπηοεᾶ : λέγε δή, τί φὴς εἶναι τὸ ὅσιον 

καὶ τὸ ἀνόσιον; ϑοῆδΔη2Ζ τεσατάς {Π6 ψογάβ ἀνόσιον γὰρ--- ἐπεξιέναι 

ἃ5 ἃ τηδύσίηδὶ ποία: πὶ ψιπουΐ ἴπεσὰ {πὸ συθ]εοῖ νοῦ] ποὲὶ ΡῈ 
τηἰγοάποοα 50 συ 8 }}Υ 5 15 Ρ]αΐο᾽β νοηΐ. 

49. τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου. περί Ἴδη 1ἐ σοεβ ΨΊ 

νγο βυθδίδηξινεβ 15. τασΊ ] ΑΙ ρ]δοεα Ῥεΐνεεη {Πεπὶ. ΟἾΪΥ περί 

δΔηᾶ ἕνεκα δἴηοηρ. ατξεῖκς ῬΥΕρΡΟϑ  ΟΠ5. ἀγα Ῥασῃ 64 ἰο [Ο]]οΥ {πεῖν 

σᾶ56 ἴὴ Αἰξίο ρῖοϑθ. ϑ.0ἤῆδη2Ζ βαγβ οἵ τὸ θεῖον ὡς ἔχει “νεγθα ἱπέρυ- 

ΡοΪδία εθ56 νἀδηϊασ᾽ : ἴῃ ἢϊ δηποίαίεα δαϊίίοη 6 σοπῃ]θοίατεβ {Παΐ 

{ΠΥ ταρτεβοηΐ ἃ τδύρίηαὶ οἷοββ τὸ ὅσιον ὡς ἔχει, θεῖον πα ὅσιον 

Ῥεΐησ ἰγτεαιθηιγ σοπίουπήεα. 1 {πη [ῃ6 ννογάβ αἴ σεηθίηα, 

(1) Ὀεοδαιβε οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων ἴΟ]]ονν5. ἱτητηεβα!] δία] γ, 



ΙΥ 5 Ὰ ΡΙΑΤΟΒ ΦΟΤΕΥΡΑ͂ΡΟ. 53 

(2) Ῥθοδαιβα ψνπμαὶ ἘΠ ΠΥΡῆγΟ Τηθαηβ ἰ5 {παὶ ἀνόσιον γὰρ εἶναι---- 

ἐπεξιέναι ἰΞ τοὶ ἃ Ὀδ]ιοΓ δηϊἰεγίαϊηθα Ὁ {πΠ6 ρσοάβς. (νἤδηοα [Π6 

Θηρμαίΐς Ῥΐαοε οἵ τὸ θεῖον), Ὀθὰΐ τθετα ἀνθρώπων φλυαρία καὶ 

οὐδενὸς ἀξία ((ἀογρ. 492 6). τὸ θεῖον ὡς ἔχει 5ΠΠΏΡΙΥ Τηθᾶη5 “(Π68 

Ῥοϑιίίοη οὗ ἰῃ6 ροάβ᾽, δῃᾷ ἴθ ρϑύβ]]81] ἰο τῶν θείων. ὅπῃ ἔχει ἴῃ 

Θοογαίαβ᾽ ΓΕΡΙΥ. 

δο. ὦ Μιὐθύφρον-- ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι. Ηδετε Δδηά ἰπ 
ἀκριβῶς εἰδείην οἵ Ἰἴπθ 58 {πεῖρ 15. Ῥεύμαρβ δὴ δ᾽] υβδίοη ἴο {Πα 

Εἰ ῃ]ο]ορίοαὶ τηεδηϊηρ οἵ εὐθύφρων “ τἱρῃς- τη 464 ᾽. 

53. ὡς σὺ λέγεις. ὙΤΠΕ Ιπβογίοη οἵ σύ 5ηθνγΒ ἰπαΐ ϑοοτγαίεβ 

᾿δοςβρίβ ἐρεαυν 5 ΠΔΥΓΘΙνῈ ΟὨΪΥ ῬΥΟΥ5ΙΟΏΔΙΠ]Υ. 

54. ὅπως μὴ αὖ σύ. ὅπως μή αἴϊεγ νετῦς οἵ [δδυίηρ' τηαῖζες [Π6 

ΟὈ͵εοὶ οἵ δρριεπεηβίοη ἄρρϑδὺ τηοτα ΥἱνΊ]Υ 85 βοπιείῃῖηρ ἴο 6 
βῃππη6α. ἘῸΓ ΡᾶΓ8116] οαβε5 5866 ἀοοάψ!η Μ. Τ᾿ Ρ. 82. αὖ: Ἱεῖδ 1772 : 
Ιεϑὲ γοιι, ψῇο σδῆβασε οἴμεῖβ ἴοσ ποῖ Κπονίηρ τὸ ὅσιον, ὈῈ γοιτβε 1 
ΘἸΠΠΥ οὗ τὸ ἀνόσιον. ῬΙΘΒΘΠΕΪΥ πρᾶγμα 15 τηδδηΐ ἴο γθοδ] τούτων 

οὕτω πραχθέντων: αὐτὰ τυγχάνῃς πράττων νἱτίιΑ }]Υ ΞΞ ΒΡῈ ὙΕΆ]]}Ὺ 
ἀοίϊηρ: 56ε6  εῖγα]] οὐ Μεάθα όοϑ. Ῥ]αίο ἢϊπιβεὶῇ σγου]ά ποὶ ἢανα 

οοηβίεσεά ἘΜ ΠΥΡηγοΒ [αίμευ ἃ5 ἀεβεύνίηρ οἱ ρυοβθοιίοῃ [οὐ 

τηθχάσγ: 566 Τερρι ΙΧ δύ Ο ἐὰν μὲν δοῦλον κτείνῃ νομίζων τὸν 

ἑαυτοῦ διειργάσθαι, τὸν τοῦ τελευτήσαντος δεσπότην ἀβλαβῆ: παρε- 

- χέτω καὶ ἀζήμιον, ἣ δίκην εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ τελευτήσαντος ὑπεχέτω 
διπλῆν. 

56. οὐδὲν γὰρ ἄν μον ὄφελος εἴη. Β «πᾶ Τ᾿ μᾶνε μοι ἴοτ μου: {πε 
ἐπε αίίοη ἰ5 ἅπε ἰο Ηειιβάε, απ δα ΟΥ̓ 65 δοσαρί 1. ΘιΑ]Π]Ρδυτη 

ΤΙΡΉΓΥ Γαι ΔΙΚΘ: προ ΟῚ Ροίεβί μοι. Ναῖιῖὴῃ ὄφελός μοί ἐστιν εκ 

»1λὴ φγοαίεεέ᾽ : Ξε ὄφελός μού ἐστιν ἄσγιο γιὲ φτῦι". (ΟἿ, Οτίο 
46 Α εἴ τι καὶ μικρὸν ἡμῶν ὄφελος εἴη. 

57. οὐδέ τῳ ἀν διαφέροι Εὐθύφρων. τῳ ἰΞ5 οἵ σοττεε ἀαίϊνα οἵ 
ηηοπηὶ οἵ ἀϊξετγεηςοα. διαφέρειν ἰ5 “ἴο Εχοε]᾽ γαΐπεῦ ἰῃδη “ἰο αἰ οτ᾽ : 

Οτΐο 49 Β ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες. ΤΠ6 

εἴξεοϊ οὗ διαφέροι Εὐθύφρων Ξ- διαφέροιμι ἔγώ 15 ἴο τηακα ἘΠ ΠΡ γο᾽ 5 

σοποοῖξ τῆοσα σοηβρίσιοιβ, ΕΥ̓͂ Ρυζ πρὶ [μ6 Ῥγαΐβα ἂϑ ἰϊ ψεγα ἰπίο {π6 

τη οὗ ἃ βεοοπα ραυίγ. ο ΟἢΪ γα Ὁ σοτηραγεβ ΘΟΡἢ. Α]ὰχ 98 ψῇδτα 

ΑἸ]αχ 8805 ὥστ᾽ οὔ ποτ᾽ Αἴανθ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι. (ΓΙ. 1ΠΠΔἅ 1 240 
ἢ ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν : ῬΙααία5 Επάξηθ 1245 

“ΤΩ Ἶτὴ6 ἰδίας ἰδοϊεί 20.767. 7) αεητολῖες ̓  ([Πε Το αοιηοη 65 7 Κπον). ΜΌΓΗ 

πε βαιὴβ εἴξἼοϊ 15 ργοάιιοεα ὈΥ ἴΠ6 ροπίροιβ π56 οὗ {Π6 δυίϊο]α ἴῃ 

Τπεδεί. τ66 α γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξεν. 

τῶν πολλῶν ἀνθρώπων : σοῃίεγηρίποι5]}Υ : Ὠδαυϊγ Ξε ἔπε τουῦΐ οὗ 5. ἃ 



ΞΆ ΔΌΤΕΣ ΟΝ τὰ 

δαμηδη Ὀεϊησοῖ: 7 Δ} ἸΟΤῈ ἔπη ἃ πδῖὸ ἄνθρωπος, 1 δὴχ ἃ θεῖος 

ἀνήρ. ᾿ 
58. εἰ μή... εἰδείην. ἘὸῸὸτ ἰπε οὔδηρσε ποπὶ ἴΠ6 {πϊτὰ ἴο ἴδε 

ἢτοξ ρεύξοῃ, οἷ. {ἢ ΘΟ δὴ 2) Ῥμδεᾶ. ΟἹ Ὁ σμικρὸν φροντίσαντες 
Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῶ 

ἀληθὲς λέγειν. ὙΠῈ ἰάϊοπι ἰ5 τασυΐϊαυ ἴῃ ατξεῖο: 5βεα [εὉὉ οα Α͵αχ 

δϑδόᾳφ. Τῆς ξΞεοοπᾶ Βαπᾶ ἰῃ Τ τεδάξ εἰδείη. 

ΟΥΑΡΈΕΕΙΝ 

ἴουτηβ 8 ἰγαηϑιτοη ἴο πε βαθ]εοὶ οὗ Πε ἀϊαϊοσιιθ. 8:6 [πἰτοἀποίΐοῃ, 

Ρ. υἱϊ. ϑοογαῖθβ ρσοόοροβξεβ ἴο θεοοῆβ ἘθιΠΥΡτο 5 Ρυρ]], 50 85 ἴο 

Ἰεασὴ ἴῃς παίΐπσε οὗ ρἱεῖν δπὰ ἱπηρὶεῖν, ἀπϑπὰ 5ῃϊ ἐπ δοσιβαίϊοη ἔγοτῃ 

δϑοογαῖες {ῃε ραρὶ] ἰο ἘΠ ΎΡῆτο {πε ἰθδοθεσ. 
:. ὦ θαυμάσιε Εἰὐθύφρον : "Δἀτηίτα!]ε ΕῸΓΠΥΡΉ το (βαγοβϑεϊο 81} ν). 

566 οἡ (πΐο 44 Β ὦ δαιμόνιε Σώκρατες. Τὸ Ὀὲ οΔ]]εα θαυμάσιος ἰ5 ἃ 

Ιετ--παπάθα σουρ] δ ηϊ : ἔογ θαυμάζειν τηεδης “ἴο ὈῈ Ξιυγρυϊβεα δἱ᾽ 

ἃ 5 ὙὙ6Ὲ}} ἃ5. “ἴο δϑίδοηγ᾽, {κὸ ἴῃς οἱὰ ἘπΡΊ 5 “δἀνηϊγε᾿. ΤῊ ἴογηιν οὗ 

αὐάγοβθ 15 σου ΠΟ ἴῃ Ρ]αΐο: 6.5. 8.4, 8 ἢ, 5ΥΠΡ. 222 Ε, (ταῖ. 

439 Ο- 
3. πρὸ τῆς γραφῆς: Βείοτε εἰἴπον ἴῃ ἀνάκρισις οΥ ἐγ] ΡΤΟΡΕΥ 

Ὀεσδῃ, ΕἸΠΕ  ρατῖν οου]Ἱα σΒδΊ]εησε ἴῃς οἵμεσ (προκαλεῖσθαι, πρόκλησις) 

ἴη ἴῃη8 ῥγξέβϑεποα οὗ ψ]ΐηθεϑαβ ἴο ἴα ΚΕ βοτὴδ Ῥδυίοα δῦ βίερ. [ἢ οαϑα 

16 μα] ϊθησε νὰ ἀεοπηεά, ονϊάεηοε νὰ σίνεῃ δἱ ἴἢε {ταὶ (ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ: 566 Ἰηΐτα Οἡ Β) 1Πδξ ΞΕ ἢ ἃ σμδ]]εησε δὰ Ὀεεη σίνεῃ δηὰ 

τείαξϑα, ψἹ ἃ νῖϑν ἴο ῥτεϊααϊςε {με τεΐαξεγβ οαβα. ὅ6Ὲ ἴοσ Ἴχϑιρ ες 

1ηε ἴοστῃ οὗ μαρτυρία ἴῃ ΤΠ. πηοξίδπες κατὰ Στεφάνου Α ὃ 8 Στέφανος 

-Ξ Ἐνδιος---Φζκύθης---μαρτυροῦσι παρεῖναι πρὸς τῷ διαιτητῇ Τισίᾳ 

᾿Αχαρνεῖ, ὅτε προὐκαλεῖτο Φορμίων ᾿Απολλόδωρον--ἀνοΐγειν 

τὰς διαθήκας τὰς Πασίωνος κτὰ. [πη ἔπε ρτγεβξεηΐ οδβεὲ {δε εἴεοϊξ οὗ 
Μεϊεΐαβ᾽ τεπιβαὶ ἴο δοςερὲ 86 σμδ]]θησε οὗ ϑοογαΐε νου θὲ ἴο 

8 Κα ᾿ἰξ ἌρΡρεϑαῦ {παῖ Μεϊείυβ᾽ πιοῖϊνε νγὰβ ποὶ Ῥυθ]ὶς βΞρὶσιῖ, θυΐ 

Ῥτῖναΐα δηϊηγοξιν: οὗ. ΑΡο]. 23 Ε Μέλητός μοι ἐπέθετο---ὑπὲρ τῶν 

ποιητῶν ἀχθόμενος. 86:6 Μεῖεσ ὑπὰ ϑοῃδιηδηη Αἰΐ. ῬΊΟσαβ5 11 ΡὈρ. 

8.4 ἢ 

4. λέγοντα «αἴϊεῖ μοι ἃς ἰῃ (τϊΐο 51 ἢ ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, 

ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι. Τπ ῬοΙῊ οαξες [πὸ δοσυβαῖϊνε 
ἰξ ἀπε ἴο ἴῃ ργεσεάϊησ ᾿ηδηϊῖῖνε. 

ὅτι ἔγωγε... σός. Νοῖε τῃ6 ουτίους πιϊχίατε οἵ ἴῃ ἀϊγεοξ απὰ 

Φ ἀρ ἢ 
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ἱηάϊτεοῖ βρεεοῦ. τοι ἔγωγε ἄοννῃ ίο εἰδέναι, ΟΥ ταί Υ βίσ οι] 

βρεαϊησ ἄονῃ ἰο καὶ νῦν, ψε ἤᾶανε ϑοογαίεϑ᾽ 225: δίχα σεγῴα, αὐά- 

ἀγεϑθθά (πὰ {π6 Ἡγροιπείίςαὶ ο856) ἰο Μεϊείιιβ: αἴεσ καὶ νῦν νγὲ 

5Που]4 Ἔχρεοεὶ ἐπειδή με σὺ (1.6. ΜέλητοΞ)---φῇὴ -----Εὐθύφρονος (1ῃ ΡΙαςςα 
οὗ σός): ἰῃδίεαα οὐ {Π15, ϑοογαίεβ ψ βῃὶηρ ἰο δάάγεθ ΕΠ γρῆτο 
αἸγθο ιν βαγβ μαθητὴς δὴ γέγονα σός: 50 {Παΐ ἴο ῥγενδθηΐ δι ὈἸσΊΥ 

ἐκεῖνος---φησί τηυβὶ ἴαΚα [Π6 ρῥΙαςε οὗ σὺ--- φής Ἰυ5ὲ Ὀεΐοτα. 

ἡ. αὐτοσχεδιάζοντάα φησι καὶ καινοτομοῦντα. ΕῸΓ αὐτοσχε- 
διάζειν (ἴο ᾿τρτονΐβα, 5ρεαῖς, {Πῖη}κ, δοῖ οὴ ομαβ οὐνῃ ἱπιτἰδῖϊνε δηά 
Πεηοα ΠαΒΕΠΥ δηᾶ πηϑάν!βεα]γ) 566 οἢ ΑροὶἹ. 20 Ὁ (ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ 

σοῦ αὐτοσχεδιάζωμεν). ἼΠΕ ρῆγαβα 15 ρα είσα!]Υ τερεαϊβα ἴῃ {ΠῈ 

δηά οὗ ἰῃς ἀϊαϊοσια (16 Α) ψ με ἘΠ ΠνρΡητο ἢδ5 ὑτονεα ἃ ὈσΌκθη 

τεεά. ἘῸγσ καινοτομοῦντα 566 Οἡ 3 Β: ἴπετα νγα πᾶ καινοτομοῦντός 

σου περὶ τὰ θεῖα, Ὀεοδιδα (ῃ6 τηεϑίδρῃου ἰδ τόσα ῥΡγοιηϊηθηὶ (ἃ 

εοἶμ67, 27 πονεὶιῖεβ ἴῃ τεσαγά: ἴο ἀϊνίηα τηδίίεγβ ἢ : μεσα καινοτομοῦντα 

περὶ τῶν θείων (' εοἴγεἼ7γ29 Ἀον ΕἸ 165 ἀροῦΐ᾽ εἰς.). (οβθεί ἴῃ Μπεῖπο- 

5γη6 ΠῚ (Ν. 5.), Ρ. 281 ψου]ά Ὀτδοῖκεὶ καὶ καινοτομοῦντα, Ὠο]άϊηρ 
(ῆ6 νογάβ ἰο θ6 δὴ ἱπίεγροϊαίίΐοη ἴτοῃῃ τό Α. Ης ἔυτίμεσ δήάϑ5: 

“ ταδοῦπὶ εβϑὲ καινοτομεῖν, αἱ σπουδάζειν, περί τι ἩΟΗ περί τινος αἱ 

καινοτομῶ περὶ αὐτά εἰ Ῥαρ. 3 Β ὡς οὖν καινοτομοῦντος σοῦ περὶ τὰ 

θεῖα". Ῥαυΐ αὐτοσχεδιάζειν περὶ σοῦ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡΟΪΟΡῪ 15 Θποιρἢ ἴο 
ἀείεπα {πὸ σοπβίχγιοίοπ, απα {πῸ οσουτθηςα οὗ καινοτομῶ περὶ αὐτά 

ἴπ τό Α ἴ5 τεα] γ δὴ διριτηεπί ἴοσ {Π6 σεηπίηθηςβθβ οὗ [Π6 ννογάβ ΠΈΥο, 

᾿ αἶποα ᾿ό αὶ ἴ5 ἱπίβδηδε δ5. ἃ τειηϊηΐβοθηος οὐ ἰῃϊ5 ραββαᾶσε. Τῆδ 

ἱπαϊοίτηξηΐ ἀραϊηβί ϑοοσαίεϑβ 15 σίγα ἴῃ [Π6 ποία οἢ 2 6. 

8. μαθητὴς δὴ γέγονα σός. δή 4415 ἃ ἰοιιο ἢ οὗὨ Ξαύοδϑηὶ (ΠΥ 
οὗ οουτ56. ὙΠα ῥβου αν σαάδποα 15 ἱηἰεπμάβα ἴο ἴῃγον ᾿πά]ογοιιβ 
ΕἸΩΡἢΠαβῖὶβ ομἱ σός, 8ἃ5. ἰῃ ΗἩογδοθβ “γίίσιϊης φημ δὰ Μαχίϊα] 5 
“πιι5 ἀκ οὐποίῖβ δηλ] 15 ἀζγοῶς αῤε εογ" (ΧΙ 84. 17). Νοῖίϊοβ 

[Π6 1πρ]]σαἰίοη ἰῃδΐ ἴο δάση τὰ εὐσεβῇ 15 ἴο Ὀε εὐσεβής. 

9. καὶ, φαίην ἄν. Ἡδτεν ἢ ϑοογαίθϑ 45 15 Πἰβ ψνοηΐ ὈγθαΪςβ5 

ἰηΐο ἀϊτεοῖ βρεεοῆ. καί οἵ οουτδε σοθβ ψΊ( φαίην ἄν. 

εἰ μὲν...τὰ τοιαῦτα. Μεϊείιι5 νου]ά ποῖ Ὀ6 ΠἰΚΕ]Ὺ ἴο: 566 οἢ 36 
ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν θείων καταγελῶσιν ὡς 

μαινομένον. ΤΠ ροβίοη οὗ Εὐθύφρονα αἴϊεγ (ῃ6 ῥᾶιβα 15 πηθβαηΐ 

ἴο 5ιισσεδί ἱγοῃῖοα!ν μαὶ ἘΠ ΠΥΡΏσΤΟ νὰ δὰ δυϊμου υ οἡ {πε 

αααβιϊοπ. 

το. καὶ ὀρθῶς νομίζειν.. δικάζονυ. ΤῊΣ ἤτοι καί σοεβ νι ἢ (Π6 

{π|χὰ ἴῃ 1ἴΠ6 βϑθῶβε οὗ “δ οί"---αηᾶ ̓: ἡγοῦ Ὀεϊηρ Ρϑγα αὶ ἰο μὴ 

δικάζουι ΤῊΘ Ξεοοπά καί ἰ5 " αἰδο᾽, 1.6. “Ὧ5. ν}6}1 ἃ5 ΕΠ ΒΥΡΗτο᾽ ἀπά 

58Β 
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5065 ἢ ἐμέ. ΒοηδηΖ θα Δ ΟΒΪγα Ὁ οὐηϊέ {πΠῸ βεοοπά καί νι Β: 

Ὀπὲ 85 1 15 ἰουπα ἴῃ 7 δῃὰ δβ5 ἃ οουγζεοίίοῃ ἴῃ ΙΒ, δηά νγνόου]ᾶ τηοσθ 

Ὠδίυγα! ΠΥ [411] ουἱνδ {Πᾶπ Ὀ6 ἰηπβεχίβα, 1 (πϊηἰς τ τρί. Τῆς οἱά 
Ρυποίπαί,ζοη ννὰ5 τὰ τοιαῦτα καὶ ὀρθῶς νομίζειν, καὶ ἐμέ: ΘΟΠΔΏΖ βοΐ 

(Π15 τῖρῃῖ. 1 ΔΗΥ σἤδηρα ψεῖῈ ΠΘΟΌββασΥ, 1 5Που]α ρῥγϑίοσ ἰο χεαάᾶ 

ὀρθῶς νομίζειν καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικάζου, ἀϑϑαϊηϊηρ {παι καί θείογα 

ἐμέ νχαϑ ΥΟΠΡῚΥ Ρ]δοςα ῬὈείογε ὀρθῶς ἴῃ Β: Ὁ {Πεη ἱπβουίθᾶ Σὲ θεβίογε 

ἐμέ νιτῃπουί διττὴν ἴ ουἱ Ὀείοτε ὀρθῶς. : 

ὀρθώς νομίζειν: “ἴο ὈΕ οτγποάοχ᾽. ὙΠ πὸ ἐα ἀεροσίοῖιν ρα οἵ 

ὈΕΙΙοΓ τη {Π6 ροάβ: 566 οὔ 23 Β ᾶθρονθ. ἐλ 

11. ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ. τῷ διδασκάλῳ ἰ5 τηξαπξ ἰο εχρ]αίῃ 

ἐκείνῳ: ἃ Ῥάᾶιβε δοιὰ ΡῈ τηδάβ 'ῃ τεδάϊησ δῇἴογ ἐκείνῳ: ΤῊ 1 

ἘΠΊ ηἰκς τοῦτα ΠΚογ (Π8η ἴο ίαϊκε ἐκείνῳ ἃ5 ΞΞ 1111: "{πδΐ δπποιιβ᾽. 

12. λάχε δίκην πρότερον ἢ ἐμοί. λαγχάνειν δίκην τινί 15 ἴο Ὀτίησ 
Δ. δοοϑαίίοη ἀρϑίηδί οη6. 6 ΟΥΡΊΠΑ] τηεϑηϊηρ νγὰ5 “ἴο ονίαίη (ὈΥ 

Ιο() ὀη ς᾽ 5 τσῃξβ᾽ : πεηῆςε ἴο οδίδϊη ἰεανε ἴο ἀϊβοιδβ ομθ᾽ 5 υἱρῃΐβ. ΤῊΘ 

γεδβοὴ ΨΥ λαγχάνειν (ἴο σεῖ ὧψ ἐοΐ)ὴ νγὰβ σἤοββῃ 1π ργείεσδβηςα ἴο 

λαμβάνειν ἴῃ ἰδ ΡΗΐαβ6. βθεῖηὴβ ἴο ἢᾶγα Ὀδεθὴ ἰμαΐ ἴῃ οαβθ65 οὗ 

5] Δ ΠΘοῖ5 οἤαγραβ {Π6 οτάθσ οὗ ριεοβάθησε νγᾶβ ἀοἰθυηϊηθά ὈγΥ 
Ιοι. Μεῖοσ υμὰ Βοῃοδιηδπῃῃ 11 790---794. 

ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι. Τί ΩΣ [αἰ] Ὀς αὐριεά 

[παι 1 15 ψοῖβε ἰο οογυρί {Π6 γουηρ ἴμδη ἴο οογπαρί {Πς οἱ, δηᾶ 

{πΠαὶ 580 ίαξ ϑοοζαίθβ νγὰβ ψγούβδα πὴ Εις Πγρῆγο: Ὀιὲ ϑοοΙαίεβ 
τηθδη5 ἰἢδι ἴο ριοβεοιῖα Εα  ἤυρῆγο ννου]Ἱα Ὀς ἰο σεΐ αἱ 6 275 δέ 

Ογ1ρῸ τιαϊῖ, [6 σογγαρίεγ οἵ {Π6 οοιταρίειβ. ΒΓ ΠΎΡὮτο ἃ5 ϑοογαίθϑ᾽ 

ἴθδομοσῦ ψουά ΡῈ Ἰα8ῖ 85 Ὑββροηβιῦ]6 ἴῸΥ ϑοογαίεβ᾽ 1]1-ἀοίηρ ἃ5 

ϑοογαίθβ ννὰβ ἰοῦ αἱ οἵ ΑἸἹοϊθιδάαδς: δηᾷ 1ξ. νγὰβ Ἰδύρεὶν ονὶπρ ἴο 

ΑἸοΙ ΙΔ 65᾽ πιϊβοοηάιοί. ἐμαὶ ϑοογαίεϑ νγὰβ δοοιιβθά : 5866. Αροὶ]. 8 33 
ἀῃα ποΐίθ8. Νοίβ ἴῃς ἀοιῦ]α τπϑδηϊηρ ἴῃ διαφθείροντι: [αἸςοη Ψ ΙΓ 

ἐμὲ μέν, ἱἱκεκακὸν ποιεῖν, υἱϊῃ ἐκεῖνον, κακῶς ποιεῖν (ΟΥ̓ ψΜΟΥΙ56) ; 

Δα κακῶς ποιεῖν ἴῃ ατεεὶς ὧς κακὸν ποιεῖν. (Ο(Υ ἈΕΡ. 1 3325 Β [01]. 
δῃ ἃ ποῖ οἡ κακουργεῖν τὴν πόλιν ἴῃ 3.Α ἀῇονξ.᾿ 

14. ϑιδάσκοντι --- νουθετοῦντι -- κολάζοντι. ΤΠ, δέον. Τὶ 

([Ὀὰ4 ἴῃ Β δῃὰ Τὴ) 15 ᾿τηροββι 8. [{ 15 πὸ ἀουδὲ ἀπ ἴο ᾿αβϑίτη116- 

ἰἴοῃ, 85 ϑοθδῃζ σϑιηδηῖβ. νουθετεῖν ἀπ κολάζειν 4ἴ6 σοι ]η6α 85 

ἷπ αοῖρ. 4794 ὥστε μήτε νουθετεῖσθαι μήτε κολάζεσθαι. 

ἘΜ ΥΡΏγΟ ταῖρῃξ ἤᾶνα τϑρ]εα {παΐ μα ῥγοβεουίεα ἢ15 [6 ὺ ἔῸυ 15 

[αἰ μου 5 οὐ 58 Κα: ριηἸβημπηθηΐ εῖηρ ἃ σογίδοίίνα ΡΈΠΟΥ, 85 15 

᾿ηρΡ] ες ἴῃ 4 Ο ἐὰν---μὴ ἀφοσιοῖς σεαντόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ 

ἐπεξιών, ΜΠο͵α 566 ποία. 
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15. καὶ ἀν μή μοι πείθηται---γράφηται σέ. Ἡετον ϑοοιαίεϑ 

ἴπτη5 ἴο Εα ΥρΡΏτο ἀραῖη. Πε6 οἰδιιθα ἢ ἀντ᾽ ἐμοῦ γράφηται σέ ἰ5 

5111] ἀποὺ (Π6 ᾿ηἤποηοα οὗ (ῃ6 περαίϊνα. οἵ μηδέ. γράφεσθαι (ςαυϑδο 
ἴο 6. νυυιθη ἄοννῃ 50. 1η΄ [1ῃ6 δύοποη 5 ὈΟΟΪΚ) 15. “ἴο ἱπάϊοι ̓: 566 

Δθονε οὔ 2 Β. Νοίϊοε (8 βρ]δ515 οἡ σέ (ῃοί σε).. 

ι6. λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ: 566 Οἡ Α ΔΡονε (πρὸ τῆς γὙραφῆβ). 
Τα 5ἰαίειηθης δὰ ίο Ὀ6 βιρρογίθβα ὈΥ νυ ιίηεϑϑαβ (μαρτυρεῖν τὴν 

πρόκλησιν). Μεῖογ υπᾶ Βοποπηδηη 11 872 ποία 2923. 

18. εἰ ἄρα με. Τα ΕἸ ΡΠ δ515 15 οὐ εἰ: γγῇθηοσ με ([Π6 γτεδάϊηρσ 

οἵ Β) μοί ἐμέ (Τ). Τταηβὶαίς “27 με {τ6δα εἰς.᾿. ἘΠ ΥΡἢΓΟ ἱπρ]165 

(μαι [Π6 ΘιρρΡροϑίιιοῃ, 15 ὉΠΠΠΚΟΙ͂Υ : ΡὈΓΘΒΘΠΓΥ, ἱπ ἐγένετο ἄν, ἰἴΐ 15 

ἀϑϑυπηθα (ὁ ὈᾺ ᾿προβϑ 016. ἘΣ ΠΥρΡ ΓΟ 5. δηϊπηδίίοη δηά ϑϑὶοοηῆ- 

ἄδησθ ἰπούδαβα 85 ἢ6 ἤδαῦβ ὨϊΠ1561} [4]. 

19. ὅπῃ σαθρός ἐστιν. σαθρός (111. “ΓαγΠἸ5Π 64 ΙΓ ΠΟ] 5᾽ Πθηος 
“ἀϑοι 4) 15 ἔθ ΏΓΠΥ υϑεα ἃ5 ἃ τηθίδρ ΠΟΥ ἴῃ Ρ]αΐο δῃᾶ:1η ατεεὶς 

"Ὁ 

ΘΈΠΘΓΑΙγ. [Ι{ 15 πο ἀουρθί ἃ ἀετγιναίϊνα τοι σήθω (σάω) “1 51 1Κ6 

σαπρός ἴτομῃ! σήπω. (ΟΠ ΟΥΏΔΌΪΥ ἰο (15 ἀογιναίζοη τ 15 σομ ὈΙηΘά' 

Ὑ1 ἢ τετρημένος ἴῃ ἀοΥρ. 493 Ε (ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά) 5Ποτι]Υ 

αἴτει ἴῃς Δ] βίο ἰο {πὸ βἷενε οὗ (ῃε 1 απδϊά5 ἴῃ 8. 

20. καὶ πολὺ ἂν-- ἢ περὶ ἐμοῦ. ΤῊς 5εοοηά ἀροάοβί5 5 ἰγαιηϑά 

8ἃ5 1 (6 νεῦῦ οὗ ἴπ6 οοπάϊτοηαὶ οἰαῦβα δά Ὀδθη ἴῃ (ῃς ραβδί 
Ἰηἀ!οαίϊνε, Τα εἤξεοί 15 ἰο [ἤχονν {Π6 σγονψίηρ 5ε] -οοηῆάδηοσς οἵ 

ἘΠ ΠΎΡῆτο ᾿ἰηΐο σι γοηροΥ το] θῇ : 1 6 Πδὰ {π6ἀ (Ῥαΐ Πα ἀαγεά ποῖ), 1 

5Π014 μανα ἰυγηεα (Π6 ἰδ 0].5 οὐ ἢ, ϑοθδηΖ αιοίθδ ἔγο πὶ 

ΧοΠΟΡΒΟΩ δ δχϑιηρὶς οὗ ἴμ6 σοηνεῖβα οσἤδηρε ((τοὴ ραϑί [πά. ο 

Ορία(νε): Ογπερ. 12. 22 εἰ οὖν εἰδεῖεν τοῦτο, ὅτι θεᾶται αὐτούς, 
ἵεντο ἂν ἐπὶ τοὺς πόνους καὶ τὰς παιδεύσεις, αἷς ἁλίσκεται μόλις καὶ 

κατεργάζοιντο ἂν αὐτήν. 

23. καὶ ἐγώ τοι. καί σοε5 ψ| ἐγώ, ποῖ ψΊὮ τοι. ϑοογαίες 
Ρτείεηάς ἴο 5ῆαγε Εὐς ΠΥ Ρἢγο᾽ 5 οοηπάξηοσο. ᾿ 

25. ὁ Μέλητος οὗτος : “[Π15 ρΡεΐβοη Μεϊείυϑ᾽. ϑοογαίεϑ 5ρβαῖκβ 
οὗ Πῖτὴ βαγοδϑβίι αν 85 ἃ ὩΠΟΡΟΔΥ : 566 Οἡ 2 Β οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώ- 

σκω---τὸν ἄνδρα κτλ. Τηΐτα, ἴῃ οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, οὐδέ ὈεΪοηρΞ ἰο ὁρᾶν : 
οἵ, [π6 ἀξαρε οὗ οὔ φημι (αοοάν!η ΟἸκ. ατ. Ρ. 263. 3, ποίε). 

26. ὁράν---κατεῖδεν. 5ο,Δη2 ἄγαν δἰζεηίίοη ἴο (ηῆ6 ῥρᾷῃ οἢ 
Μεϊείυβ᾽ πᾶπλε; ἤεῖε ἰ5 ἃ Μέλητος ἀμελήε' Αἤἴεῖ ὀξέως Τὸ Πᾶ5. 
ἀτεχνῶς, ΜΜΏΙΓΙ, 1 τἱρῃΐ, σαῃ ΟἾΪΥ ᾿πίθηβ1γ ὀξέως, 45 1 “1116 γᾺ}}γ ἢ 

50 Καθ δὴ εγε΄. Βαΐί ὀξέως ἴπ σοπμπεοίίοη 1 οἰρῃξ 15 ὯῸ ΙΟΠΡΕΥ 

5 [ΠΟΙ ΜΕΥ τηδίδρῃουῖοδὶ ἴο ΡῈ σουρΙεα 1 ἀτεχνῶς. κατεῖδεν 15 

“οδυρῃί σἰρῃς οὐ᾽ “ ἀεβογίβα᾽:; ὈΠ]η4 ἴο Ἐα ΠΥρῆτο, Μοϊείαβ οου]ά 566 



ἼΟΕ Ῥεΐονγ. δῖα δηά ἴῃ 6 ἢ-- Ρ]αΐο ι5ὲ5 ἰδῆσιιασε γΠ ἢ Πα 

᾿8 ΜΝΜΟΤῈΣ ΟΝ Ψ ἘΞ 

ΟὨΪΥ ϑοογαίεβ. [{ ἰβ ᾿πιρ] 164 τΠαΐ ρεϑύξομαὶ απἰ μη βίίν τηςρίτοα {με΄ 

ΡΓΟΞΘΟαΙΊΟΗ : 566 ποΐθ Οἢ 3 Β [ἰἰπεὸ 8 σα ἤ7:. 

“ὃ. νῦν δή. ὅεε οη 3 "ἢ. Ὅ8ε γϑἔξεεμοα 5 ἴο 4 Ε---5Α. 

ποῖόν τι--ἄλλων; Τῆε 5 ]εοΐ οὗ ῃΠς6 ἀϊαίοστα 15 γταΐμεσ ὅσιόν τε 

καὶ ἀνόσιον ἴῃδῃ εὐσεβές τε καὶ ἀσεβές: ἴὶ ἰ5 Ρταπεη]ν σἰαίεα τηογα 

ΡΓΕΟΙβαὶυ ἴῃ 5. εὐσεβές ἀπὰ ἀσεβές αἀτε πΞεά δεῖξε οπ δοοουηΐ οὗ 

[ῃ6 ρΡγεοβαϊησ ἀσεβείας: 50 Ιηΐἴτα ἴῃ 12Ὲ. Οὗ {πε ἔνγο ψογάβ ὅσιον 

ἀηά εὐσεβές, ὅσιον ἰ5 ἴῃς νάοτ, εὐσεβές ἀδποίϊησ ποτα Ἔϑρεοία ΠΥ {πε 
Π]ΠΙπηεηΐ οὗ τεϊσίοιιβ ΟὈ]σαίοηβ : πὲ Ὠγουσμουΐ [ῃ6 αϊαΐορτιε 

εὐσεβεῖν ἀτιὰ ἀσεβεῖν ἅτε υϑεαά ἀ5 ἴΠ6 νεῦθβ σογγεβροπάϊηρ ἴο ὅσιον 

Δη4 ἀνόσιον. Οπ δε αἀϊξεγεποε Ὀείννεεη ποῖός τις απ ποῖος (οθεῖ 

γοδίκδ: “ αἸβεγαηΐ δπὶτὴ σοτίο ὑὶ. ποῖος δὲ ποῖος τις, τί ποῖος σΌ πὶ 

᾿γγιβίοηα αἰοαίατ--- ποῖος μάγειρος:- ποῖός τις ὉὈΌῚ Ξετ0 πυετία ἀς 

ΑἰἸσαϊι5 ΡΕΥ͂ΒΟηδ6 δαΐ ταὶ ᾿ησεπῖο, ᾿π 4016, παίασγα δὰΐ σεπεγε᾽" (Νον. 

Τ,εοΐ. Ρ. 276). 
ψ΄. » Ε ’ 1 ὐλωθβι ς “5: ὟΣ 30. ἢ οὐ ταὐτόν ἐστιν-- ἀνόσιον εἶναι. ὅεε ἴοτ ταὐτόν ποΐε οπ 

αἰτεγνγαγάβ ὑϑεὰ ἴῃ σοπηδοίΐοη Π ἴΠ6 ἰΠεοΙΥ οὗ 14645: Ὀπΐ ἴῃ 

ΠΘΙΠΕΙ Ράβϑασα 15 1 ΠΕσΈβϑασΎ ἴο ΞΡΡοβε 1Πδὲ {η6 645 τὲ αἰτεαάν 

Ρατί οἵ {με Ρ]αΐοηϊς ἀοοί πα. ὅ:: [πίἰτγοά. Ρ. χχυπϊὶ. 
᾿ ΥΥ͂Βιαΐ Ρ]αἴο τηεδης ἰ5 [ῃἰ5: ὅσιον 5 αἰνγαγβ ἀπά Ὄνεευβεγε ἐπα 

581η6, Ροββεξβεά οὗ Ξοπια οπε ἔοστη (ἰδέα) οὔ σῃαγαςίεγ : βι τ] ὶν ἢ 

ἀνόσιον: δῃὰ ἴπ65ε ἴνγο, ὅσιον ἀπὰ ἀνόσιον, ἅτε αἰ νσγαυβ απ ὄνεῖυ- 

γγΠετα {Π6 ορροβίΐζεβ οὗ οπα δποίμεσ. 80 ἔασγ μεσγε 15 ποίμίησ {παῖ 

φΌΕ5 Ῥεγοπᾶ [με ϑοογαῖϊς ἀοοίτγιηε οὗ λόγοι. 

31. αὐτὸ αὐτῷ: σἢ ταὐτόν. ΤῊδ ἸιχίαροΞτίοη οὗ αὐτὸς αὑτοῦ 
ἴ5 τασιϊαγ: Βερ. ΠΙ 4116 ἀνδρειότερος γίγνεται αὐτὸς αὑτοῦ. 
Βενασα οὗ ἰακίησ αὐτό ψιῃ ὅσιον 'ἴπ ἴΠ6 βεῆβε οὗ “Ἴπε [ἀδ8 οὗ 

Ριείγ᾽. 

32. παντὸς ἐναντίον. 950 [Πε Μ55. ϑ.Πδὴ2Ζ τεδάβ πᾶν τούὐναν- 
τίον : Ὀὰὶ πᾶν τοὐναντίον ἴῃ Ῥ]αΐο 15 σΈΠΕΓΔΠῪ πξεά δάνεγθῖα!γ. ὙΤΠῈ 

μέν 15 σοποδββῖνε; (Π6 ὈΠΠΉΟΪΥ, νγ 116 {({Ππουρ) 11 15 [6 ορροβῆίε οὗ 

8411 [Π6 ΠΟΙΥ (τοῦ ὁσίου παντός 15 νἱτί 4} -- τοῦ ἐν πάσῃ πράξει ὁσίου), 

παυθυίῃθ 855 γΈβα 165 1 ἴῃ [15 ροϊηΐ, νἱΖ. ἐπαξ 1} 15 {Κα 1ἴ5εϊ, εἴς. 

ὙἼΠΕ ταβειηθίαποα οὗ {Π6 ὉΠΠΟΙΪΥ ἴο ἰῃ6 ΠΟΙΥ ἴῃ ἰμὶ οπα ρΡοϊηΐ 15 
ΡΓΕΒΕΒΕΓΥ ῬὈτγουρσῃξ ουΐ 5111} τηογα ΟἸ ΘΑ Ύ ὈΥ ἰῃε νγογάβ κατὰ τὴν 

ὁσιότητα, 1.6. {πΚ6 ΠΟΙ]ΙΠ655, 85 ΠΟΙ η655 15 Κα ἐζξβε!. κατά ἴῃ [ἢϊ5 

56Π586 15 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἰῃ ΡΪαΐο, 6.5. ΑΡροὶ]. 17 Β ὁμολογοίην ἂν οὐ κατὰ 

τούτους εἶναι ῥήτωρ. ΝΜ ᾿ἰποῖησ [Π6 ρῥτεοῖβε ἔοτοεα οὗ (ῃς μέν ἀπά δέ οἴαιξε; 

[Π6 εὐϊίοτς (ϑομαηζ, ΕἸ ίζϑομε δἀπᾶὰ ΟΠ Ϊγα ) τεδα ἀνοσιότητα «Ἰἢ 

ἢ 

Ἱ 

Ἢ 
ἱ 
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Τ᾽ ἴον {πὸ ὁσιότητα οἵ Β, ἰαἰκίηρ κατὰ τὴν ἀνοσιότητα 8ἃ5ΞΞ΄ 1ἴῃ νἱτίι 6 

οἵ 115 τωρ εἰν. 80 αἰβο Βοῃηϊίζ Ρ]αιοηίβομα δίπαϊθη"Ρ. 241. τοί, 
7οβεῖ Υαρπεν (Ζὰγ Αἰμπείεβε 465 Π]αῖορβ ΕΠ ΠΥΡἤτο, Ρ. 22) ἀθυῖνε5 
δῖ ΔΥραπηδηΐ ἀραϊηβδὶ {Π6 σοηαϊθη685 οὗ (Π6 ἀϊαϊορσιια ἔγομῃ {Π}6 πγ15- 

[αἰκεη τεδάϊηρ' κατὰ τὴν ἀνοσιότητα. Απ δἀά!ιϊοηδὶ αἀὐραπιθηΐ ἴοσ [8 
τεδαϊηρ κατὰ τὴν ὁσιότητα 15 σοηίἰαϊηδα ἴῃ ἰῃΠ6 ψοτάβ οἱ 6 ἢ--Ἔ : 

ἔφησθα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια ὅσια: 

οδὰϊ ὅσια ἀτε ὅσια μιᾷ ἰδέᾳ Πδ5 701 Ὀδεη 5ἰαίεα ργϑοίβεὶυ 1 κατὰ τὴν 
ἀνοσιότητα ἰ5 τεαὰ Πεῖα. ΕἾΠΑΙΪΥ, ἰπεῈ ΘΟΒο]αβθὲ γεδᾶ κατὰ τὴν 

ὁσιότητα, δῃὰ εχρ αϊπθα ἰξ ἃ5 1 μανε ἄοῃα: 15 ῃοίβ 15 κατὰ τὴν 

ὁσιότητα" ἀντὶ τοῦ ὁμοίως, παραπλησίως τῇ ὁσιότητι. 866 450 οπ 

μίαν τινὰ ἰδέαν ἀιιά οἡ {πΠ6 ψΨΠΟ]6 ράββαρα, ηἰτοάποίίοη, Ρ. ΧΧυ ]. 

34. μέλλῃ: οἡ (μ15 Ιἀϊογηαῖίς α58 οὗ μέλλω 566 Μαάν!ρ, ἀκ. 

γηΐαχ, Ρ. 945) Άδιη. 1. 

ΓΟΗΑΡΤΒᾺΕ ΓΥἹ. 

ΤΙδ βυρ]εοὶ οὗ {πὰ ἀϊαϊορσιια 15 πον ργορουπμάᾶρα: ψῇῆασὶ 15. τὸ 
ὅσιον ἀῃὰ τὸ ἀνόσιον ἘΝ ΠΥΡΉ ΓΟ 5 πγϑί δηθνεσ ραῖ5 ἃ βρξοΐαὶ οᾶβα 

ἴῃ ὈΪδοθ οὗ ἃ ρεῆθία) ἀεπηϊίοῃ: τὸ ὅσιον 15 ἴο δοί ἃ5 1 δοΐ ποῦν, τὸ 
ἀνόσιον 15 ποὶ 50 ἰο δοῖ: ψγ]ζη655 {π6 ἰγεαίπχεης οἵ σοόμιβ ὈΥ Ζειι5. 

Βείοσζε ροϊηίζίηρ οὔξ ἰο ΕΓ ΠΥ ΡΏγΟ ἢ]15 τηϊβίαϊςα, ϑοογαίεβ ργοίεθϑβθϑ ἢΪ5 

ἀἸ5Ό 6] 1εΓ 1 σα ο ἢ Ἰερεπᾶς δρουί {16 ροάβ, ἀπά βιιρραϑίβ {πὲ [ῃϊ5 15 

Ρευπαρ5 ΨὮΥ ἢ 15 ρᾳξΐ ἀροη ἢΪ5 {γ]α]. 

ΤΠ6 ΠΑΡ οὗ ρΡυζηρ [πΠ6 ραγίιοιϊαγ ἴοσ {πΠ6 σεηθγαὶ (πολλὰ ποιεῖν 

ἐκ τοῦ ἑνός Μεῃο 77 Α) ἴῃ ἃ ἀδπηϊίίοη 5 ΓΕ ΠΕ] 1Π]ὰΞ ταίεα ἴῃ (6 

Θοογαίς ἀἰαϊοριιθβ. Α ροοά δχϑηρ]ς 15 ΤΠμαδεί. 146 0---Ὁ. ὙΥ̓Βαΐ 

15 ἐπιστήμη 4515 ϑοοαίεβ. Τπμοδείείιβ σϑρ]ϊθβ : πηδι παιδί, 

Βῃοθιηδίτιηρ, εἴο.---ἰ 658, 411] δῃᾷ δβοῃ, αἵαε ἐπιστήμη. ΟἾΠῈΥ 

ΘΧΔΙΊΡ]6ε5 ἀγα Χϑη. Μεῃ. ἵν 2. 18 [0]]. : 1014. 321: ΗΙρΡρ. Μα͵ογ 

287 Ε ἢ. : 1,40}. 1900 Ε ἢ. : Μεηο 71 Εὶ Εἴ. 866 Οτοίε᾽β Ρ]αίο ΝΟ]. 1 ἢ. 

317 . ΤῊ τηϊβίαϊκε σοηβίβίβ ἴῃ ἃ β' Π7Ρ16 σοηνογβίοη οὗ {π6 πηΐϊνείβαϊ 

αἰβιτηδίίνα : ἰο ἄο {115 15 ρίουβ ({Π]ηκ5 ΕΠΙΠΥρΡὮ το), ἰπογείοσα αὐ 

Ρἰεῖγ 15 ἴο ἀο (ἢ Ϊ5. 

4. τῷ ἀδικοῦντι --- ἐξαμαρτάνοντι. ΤΠ 5εοοηά ραγίίαῖρα 
(ΠΟ ἢ 15 ἴο Ὀ6 ἰαἰκθη νυ 411 [86 [ἤγεα δ] ογηδίϊν 65) 15. Ἰορίσα!ν 

Βθογάϊπαίθ ἰο {π6 ἤτθί. ΤΠ οοπβίτποίίοη οὗ ἀδικῶ τὶ ἃ ρδγίίοῖρ]α 

15 σΟΙΏ ΠΟ ΘΠΟΠΡΉ : δηά ἰπεγα 15 ηῸ τεαβοη ἰου το]εοιπηρ ἀδικοῦντι ἃ5 

ΘΟΠΔΏΖ βυρραβίβ, οὐ γοδάϊηρ καὶ ἢ ἴον ἤ αἴϊεν ἀδικοῦντι νυν ἢ ΕἸἼΞΟΠΟΓ. 

ἘΜ ΠΥΡἤτΟ βίαΐεϑ ἢἰβ ρυΠοῖρ]Ὲ {Ππι|5: ὅσιον ἰ5 ἰο ρῥγοβξεοιίε ὁ ἀδικῶν 

Α. Ἐσύ. 



πεν τὸ. 
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(]ςἢ σοπίαϊηβ {π6 ποίϊοη οἵ Ἰανν- γα κί ηρ, ἃ5. ννῈ]] ἃ5 οἱ 1π]ι5{166 : 

566 οἡ ΟἸΐο ρΡ. χΧὶ]1), ννθίῃου ἢΪ5 51η (ἐξαμαρτάνοντι) 15. 1ῃΏ σοηηθο- 

{Ἰοη ὙΥἹ ἢ Π]Δ 5] Διο ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΟΥ] 6 ΡῈ εἴς, ἐξαμαρτάνοντι 15 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, 
Ὀεοδιβθ τη ϑ]διρ  ΕΥ νγὰ5 πο αἰνναγϑ ἄδικον ΟΥ̓ Ά116 8]: 566 οἢ 4 Β, 

Ἰηὴ6 )δό ἀῦονβ. ἱεροσυλία οὐ {π6 οἴπεῖ Πδηά ννὰβ δ] 'νᾶῦ5 ῥα ηβηθα 

ΜΙ ἀδαίῃ : 566 Ἰβοογαίεβ κατὰ Λοχίτου ὃ 6. ἢ τι ἄλλο σοεβ οἰ βεὶν 

γΊἢ περὶ ἱερῶν κλοπάς Δῃηα περί 15 ἴο Ὀ6 ἰαἰζεῃ ἢ τὸ ἃ5 Μγ}Ὲ]] ἃ5 

ψῚ 1 κλοπάς. 

Ιο. τοῦ νόμου ὅτι οὕτως ἔχει. ϑοί΄ῃε Μ85. ΘοΠδηΖ γεδᾶς νομίμου - 
ἴογ νόμου αἴϊεγ Βαιχπιδηῃ : ΗἸγβοηὶσ γεδαβ ὁσίου. ΤἼε Ιἀἴοτη 15 ΠΠ|τ6 οἷδά 
σε τίς εἶ: διὰ ὁ νόμος οὕτως ἔχει 15 5 ἃ5 σοοά ατεεοῖκ δ5 τὸ νόμιμον 

οὕτως ἔχει. ῬΙΟΡΔΌΪΥ ΡΙαΐο τι565 {η6. που νόμος ταῖῃϑι [ἤδη (Π6 
δα]εοιίίνε νόμιμον (ςοὨ ΟΙΏΔΌΪΥ 1 ὅσιον Δ ον Ε) θεσαιιβα 1Ὲ 15 τῇοτα 
ΡΕΙβομδὶ δηᾶ αἰγεοῖ. νόμου 5 Πιίθη ταῖν (ἤδη ὁσίου ἴογ ἔννο 
γθάβοηβ. [Ι͂ἢ {Ππ6Ὸ ἢτβδὶ ρίαοβ, ᾿]αΐο ψΊβιαβ ἰο 1ηάϊσαία {μὲ νόμος ἀπά 

ποίησ εἶ5ε ἀδθίε1η65 Πα ΠΥ ρΡῆτο᾽β νον οὗ τὸ ὅσιον : ἴῃ {πε βεοοπά 

ΡΪαςς ὁσίου νσουϊά θὲ ᾿παρί ἤδῖβ, θβοδυβα [Π6 Ἔχϑῃρὶα ααοίθα 15 δῇ 

ας οὗ Ζειβ, ῆο οου]Ἱά Παιάϊγ (1 {811} πᾶνε Ὀδεη ςδ]] δα ὅσιος ὈΥ͂ 

ἘΠ γΡηγο τ Πουἱ ργεβιμηρί!οῃ : ἴοΥ ὙΠ ΙΟἢ γθᾶβοη Π6 15 ὈΓΘΒΘΠΕΪΥ 
οΔ]]εα ποί ὅσιος, θὰϊ τῶν θεῶν ἄριστος καὶ δικαιότατος. νόμος 15 ΠΕΙΕ 

ΘΙΠΏΡΙΥ {Π6 ἰανν οἵ ΑΙἤθηβ. ΕΠ Υρηγο᾽α ροϑιίοη 15: {86 οοπμαποῖ 

οὗ Ζειις 15 βϑαῃοιίοημδα Ὀγ Αἰπεηΐϊδη ἰανν, Ζειιβ 15 ΟΥΒΠΙΡΡΕα Ὀγ (ἢς 

Θιαίθ, δηά 1 δΔΠ} 5: ΠΡΙῪ [ΟἹ] οννηρ ουἱ Ὦ15 ἜἘΧαΊΏ0]6. Ι 

11. ὅτι ταῦτα-- γιγνόμενα. ϑοΠΔη2 Ὀγδοϊςείβ (ῃ15 οἷαιβα 1 

Ὀ6ΙΙΘνα {Π6 ννογαβ δ σϑῆση: ἰΠ6Υ̓ Ἐχρ]αίηῃ ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον. 

ΕΓ ΠΥΡ το ἰ5 ἃ 1{Ππ|16 ᾿ηάϊσπαηΐ [πὶ 15 σοηάποί 5Που]4 Ὀ6 οδ]]εα ἴῃ 

4αθϑοη : ἢ ἢδ5 δἰγεδάγ ἰο]4 οἰπεῖϑ [Πδὲ [15 δῇ: νν}}1 θῈ τηδπαρεα 

ΥἱρΉΕΥ (ὀρθῶς 1.6. δικαίως οὐ 16ρΆ 1}. ἴῃ Ηἷδ5 νγαὺ (οὕτω 1.6. ὈΥ͂ ῥγοβε- 

οαςηρ Πἰ5. (δίμευ). ὀρθῶς σοα5 ψ] ἢ γιγνόμενα, Δα οὕτω, Ἰο ΓΑΙ Υ 

ΠΟΙ ογεα, 15 ἘΠΙΆΒΘΤΕΙΙ ίο ἃ ὈΕΒΕΘΙΡΙΙ οἰασβα “1 ἄοπμα {π5᾽. 

12: μὴ ΕΠ ΤΡΕΤΕΥ ΕΧρδίηβ οὕτως ἔχει αΌονϑα. 

12. αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι: γάρ Ἰηκ6 δ7117)2 15 Οἴζθῃ ἰπιτοδυσίοιγ: 

Ποτα 1 Ἵχρ]αΐηβ τεκμήριον. ὅεε6 οὔ Αροὶ]. 29 Ε Χαιρεφώντα γὰρ ἴστε 

που. ἼΠε ίοτςε οἵ αὐτοί 15 “οἵ {πειηβεῖνεϑ᾽, τ ζγο, ᾿Ἰπουσῇ Ἰαυτηθῃ 

(μάντεις : οἵ. 1ηΐτα 6 Β τί γὰρ καὶ φήσομεν, οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν 

περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; Α5 ΕΠ ΠΥΡΉ το 5 ἀτριιηγεηί 15: {[πΠ6 ζλερἼαλ: 

ἰανν ΡρΊόυβϑ τ΄ οοπαποῖ, νγα τηΐρῃΐ ἐχρεοὶ ᾿Αθηναῖοι ἴογ ἄνθρωποι : 
Ῥυΐ Πεῖα ἀραΐη ΕΠ ΠΥρΡγοβ ροϊηί οἱ νίδενν οῃηεβ οἷ: ἢ6 15 ΠῸ 

ΘΟ ΟΡΟΙ] ἴδῃ: ἔου μΐπι {πΠῸ6 Αἰ Πεηΐδηβ αἴὰ οἱ ἄνθρωποι ἀπὰ ΑἰΠ6η5 {Π6 

ννου]ά. 
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14. τυγχάνουσι νομίζοντες 1.6. ἀο γρα}}ν {πη Κ, ὈΥ {Π6 τι584] 

Ατς ΖΖοζξε : 566 οἱ 4 Εὶ ᾿1π6 54 ἄρονβ. 
τό. υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν δίκῃ. ΕῸΥ {Π6 ἴοι υἱεῖς 566. Οἡ 

ΟΥΐο 456. Τῇα ἰοτηὶς οὗ {Π6 βεοοηᾶ ἀβοϊβηβίοη ἀγα ργείεσγεα ἴῃ 

[π6 5ἰῃρι δῦ: ἴῃ ἴῃς ἀπα] ἀμα ρίυγαὶ υἱῇ υἱεῖς εἴο. δΥξ Ρτεξευγεά, 

ΘΟΠΔΠΖ δνευυ Ποῖα Ρυϊηΐ5 (ῃ15 ψοτὰ ψιϊοιί {μ6 ες 50 1ἴ 

ΘΈΠΕΓΑΙΥ ἀρρεδῖβ ἴῃ Τηβουρίίοης οἵ Ῥ]αίο᾽ εἶπηθ ἐν 5θδ Μεἰϑιὲ Ὠ5 
Οτδιαμηδίῖς ἄγ Αἰ θομθη Γ᾿ϑομ ἤδη 3 ρ. 112. Νοιίοε. καταπίνω 

τιϑ56α ᾿ἰῃ σοπμηδοίίοη ἢ βοἹἹάς; (ἢ6 εἴδβοι 15 ἴο τηδῖζα Οτοηὰϑβ δαΐ 

αἰδριβιπρ' ἃ5 γΧ6}} ἃ5 η]υϑί. ΕῸζ κατέπινεν αι ἰΙαῖϊα παηά 1ξ- Τὶ γθδᾶς 

κατέπιεν. ΤΠΘ ἱπηρετίεοί ἀεηοίεβ 5 α5ι8] ἴῃ τερεαίεα δοῖ. Ἡϑιοά 

15 ἴῃς ΠΠΙΕΥΑΥΥ δοῦτοα οὗ [ἢ15 υίϊο]6 ἴῃ (πΠ6 ασεεὶς οσεβα: Τῆηεξηρ. 459 

καὶ τοὺς μὲν κατέπινε Ἱζρόνος μέγας κτλ. ἘῸΓ ἐν δίκῃ 566 ἄθονξ οἢ 

48 Ἰἴπᾶ φό. 

17. κἀκεῖνόν γε αὖ--ἐκτεμεῖν. ΟΥτοηι5 πυυ Π]αϊοα ἢἷἰς ἐδίμεῖ 
ὕτδημυβ : Ηεϑιοὰ ΤΠοορ. 176--- 82. 

18. δι᾿ ἕτερα τοιαῦτα. ἴὔταπι5 αἸ«4 ηοΐ σννα]]ονν Πἷσ Ομ] ἄχθη, ας 

ΒΙ4 {Πδπὶ ἀὐναὺ ἴῃ {π6 θοβοιῦ οὗ (ῃ6 Ἐδυίῃ : Ηεβ. ΤΏεορ. 156 ἢ. Οἡ 

{πε Ιἀϊομὴ ἕτερα τοιαῦτα, Ξε6 ΑΡΟΙΪ. 26 Α ἀπά ποία. ΝΥ ἘλΙ ΥΡ το 5 

γεδβϑοηϊηρσ ΠΕΥῈ σοιραῖα ἰἢ6 ΕᾺ.165 ἴῃ Δ αβοη. Εαμη. 64ο---ό4τ πατρὸς 

προτιμᾷ Ζεὺς μόρον, τῷ σῷ λόγῳ" αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην 

Ἱρόνον, αἀῃὰ Αὐδίορῃ. Νὰ. 904 ἢ., τογο ΠΥ. 

20. τὰ ἐναντία---περὶ ἐμοῦ. ἐναντία λέγουσι νῖϊπουῦϊ {Π6 ἀυίϊο]ςα 

ὑψοῦ] τλθδῃ ἰο “βίαϊβ οοηἰγδάϊοΐουυ νενν5. δοίΐ αθόουῦὲ (Π6 ροάβ ἀπά 

δου της ̓; βίηοα ἐναντία λέγειν 15 ἸἀἸογηδίϊο οΥ “ἴο σοηϊγαάιϊοιί ̓ς {Π6 

ταθδηϊηρ᾽ ΠΟΥ 15 σοηίτδαϊοι {Ππαϑιβεῖνεβ ὈΥ ρίνιηρ 9726 γεν δουί [Π6 
δοάβ δῃηα δηοίῃευ δσοὰΐ τὴβ, Νοίβ {6 ἱπηρ]]σαίίοη {παΐ {ΠπΠ6 τὰ]ε οὗ 
οοπαποΐ ἴοΥ ροάβ πᾶ τηξῃ 15 {π6 βαιηθ--ἃ ἀϊβειποίϊνε Γεαΐασγα ἴῃ {ΠΕ 

ΟΥτεεὶς ογεεά, ννῆεγε οά ἴ5 Ἰῆδῃ 272 ρεαρο, ἃ τὴ (οά Ζ7) 3α477ο. 
Α5 [Π6 σματηρίοῃ οἵ ασεεὶς οὐ ποάοχυ ΕΠ Ρῆγο {Π1η}κ5 1 δοίμα}} Ὁ 

᾿τηρῖουβ {πὶ [Πδτα 5μου]α 6 πα τι]α ἔοσ Ζεὺς ἀπά Δηοῖ ου ἴὺσ ἢ] 1]. 

566. Ἰηἰτοά, ἢ. χνὶ, δηά 1014. Ρ. χνὶ ἔθου ἰἢς δροϊορϑίῖς τηοίϊνα 

ΜΏΙΟΙ ΔΡΡεαῖβ ἴῃ {π15 ρατί οἵ ἴῃς ἀϊδίοριβ. ϑοοζαίεβ ννὰβ δοουβεά 

οὗ 5ϑἰ{πρ' 50η5 ἀρδίηβί {πεῖν [δίπουβ : Ῥ]αΐο βθιννβ (ῃδὲ 1η6 οὐἱ ποᾶοχ 

Ἔγαοα, θα! ενεᾶ δηά δοϊβά οἱ, δὐβ ἴῃ (Πϊ5 ΨΑΥ τῆογα (ἤδη Π6. 

22. ἀρά γε: ““ ἀεϑββθηβίτη ροβοῖϊ ᾽᾽ ϑαγβ ϑ[4]]Ὀδιιη), νγοηΡῚγ. ΤΗΘ 

Ραγίίο]α ὥρα τηοΓΕΪΎ πηᾶυῖςς {πῈ6 ἰηἰεγγοραίίοη : 866 οἡ Οχϊίο 44 Ε. 

Θοογαίεβ Ρ]αΥ5 Πΐβ ἀβ1ι4] τὸϊα οὗ {Π6 ἱρπογδηΐ θῇ ββεϊκίηρ ἴον ἰηΐου- 

τηδίίοηῃ. ᾿ 

24. ϑυσχερώς πως ἀποδέχομαι. πως 5 πεϑοῖὶο ΄υοχηοάο, 88 

η--2 

6Α 
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ΕΥ̓ ΖΘΟΠ6. Του. Ι͂ῃ ΝΟΡ. 1 377. Ὁ ΠῚ ΡΙαΐο γεϊθοῖς 411 {π656 

οΥ̓μα βίουθβ 5 [4156 δῃηά ρεγηϊοίουβ. (Οσοά 15 δἰἰοσείπεῦ σοοα δπάᾶ 

ὭΘΥΕΙ 1165: 014. 379 Β δηά 3280 Ὁ. [Ι͂ἢ Ραυίου]αγ ἢ εἰ ρα  οΆ}}Υ 

τα]εςίβ {πΠ6 βἴοτιεβ δθοιί ἰἢ6 ππηδίαγαὶ οοηάποί οὗ Ογοόηιβ δηα Ζειδ: 

1014. 377, ὀρθῶς ἔχει τά γε τοιαῦτα μέμφεσθαι.----πρῶτον μὲν τὸ 

αἱ περὶ τῶν μεγίστων ψεῦδος---ὡς Οὐρανός τε εἰργάσατο 

ἴ δρᾶσαι αὐτὸν Ἡσίοδος, ὅ τε αὖ ἹΚρόνος ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτὸν. τὰ 

δὲ δὴ τοῦ Κρόνου ἔργα καὶ πάθη ὑπὸ τοῦ υἱέος, οὐδ᾽ ἂν εἰ ἦν ἀληθῆ, 

ᾧμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσθαι πρὸς ἄφρονάς τε καὶ νέους κτλ. Τπ 16 

ἀοοίτης (μαὶ, οά 15 ροοά, ]Ἰαἰεηΐ ἴῃ [Π15 ραθβαρε, βοηϊΖ πηάβ5 {πῸ 

Κα ἰο {πε ροϑβιίϊνα ἰβδοῃίηρ' οὗ ἴΠ6 ἘΠ ΡΉΓΟ ---ἰς ΔΏΒΨΨΕΓ ἴο 1ῃς8 

αμεβίϊοῆ ας ἀπβοϊνθα ἴῃ 144: 566 Γπ το πο] 0, Ρ. Χίν. ᾿ 

διὸ δή. 80 Θοῆδῃζ ψι ΤΙ Β Παᾶβ δι᾿ ἅ. Τὴ δηίεοεᾶάδηςξ ἰ5 
(ῃ6 δηίγα οἶδπβε τὰ τοιαῦτα--- ἀποδέχομαι. ππρ δίγεϑθβ 15 ἴο ΡῈ 

Ἰαἰ4 οῃ φήσει: ἰΐ 15 ᾿ἸΡ]164 (45. ἀΡονα ἴῃ 3 Β) (Βαὶ {πη6 δοοιβαίίοῃ οἵ 

ἹΠΊΡΙΕΙΥ 15 ἃ πλεῖ Ὀ]1η4. ὍΠΕΘΙΘ 15 ἢ π66α ἴογυ Μαᾶν!ρ᾽β οοπ͵δοίαγα 
ἴδια δή. , 

26. τῷ εὖ εἰδότι. ὙΠεΙΕ 15 ἸΤΟΠΥῪ ἴῃ {Π6 ῬΠΉΘΒΗ οἶδιβα: οἵ. 
ποΐθ οὔ 3 Α δῦονε. ἰ 

2ἤ. ἡμῖν: ποί ίογ ἐμοί, πὶ ἐαυϊνα]εηΐ ἰο “τι ἰΪαγιηθη᾽ Υ μάντεις. 

50 ὈΓΘΘΘΏΓΙΥ οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι. ΤΠΘ 

56η56 ἶ5 τη ἢ [Π6 βσδῖὴθ ἴῃ 12 Ε: πειρῶ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδάξαι---ἵνα 

καὶ Μελήτῳ λέγωμεν μηκέθ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδὲ ἀσεβείας γράφεσθαι, 

ὡς ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαθηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή." 

τί γὰρ καὶ φήσομεν. (Οἱ. 32 Α τί καὶ ποιοῦντα. ““Ουἱ τί χρὴ 

λέγειν Ἰπίογγοραῖ, 15 αα]α αἸοὶ, ΠΟῚ δὴ δ 4αϊά α1οἱ ἀερθαὶ αιυδουῖ; 

564 4] τί χρὴ καὶ λέγειν, 5. ΠΟΙ 5οΙστη 414, 564 εἰΐδη δῇ 8]1 4 υἱ4 
ἀϊσοθπάυτα 5 ἀυθ αι" Ἡεγτδηῃ, ααοίεα ὈΥ ΕΥ(ΖΒΟ]16. 

28. αὐτοὶ-- μηδὲν εἰδέναι. αὐτοί οἵ σουγθα σοαεβ ἢ εἰδέναι: 
566 οὗ αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι ἴῃ 5. ΕἙ αῦονα. Α περαίϊνα ᾿ηδηϊἵνα 

ἀερεηάεπε οἡ νειρβ σδηζέφγοἶϊ οὐ αἰφεαγαραϊ ἴῃ Οτδεὶς ρα πευ ΠΥ ἕδος 

οὐ: μή 15 5οιηδίηθβ ἀϑεα Ὀγ Ρ]αΐο, ἢ (Π6 οἴδοί οἵ ̓ ᾿ἰπιθηβγίηρ 

{πε περαίΐοῃ, π5ὲ 85 τὸ μηδέν ἴ5 ΞἰΓΟΠΡΘΥ ἴΠδῃ οὐδέν : ΟΡ. ἰηΐτα 12 Β 
πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι---δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν ταῦτα ἃ 

δεδίασιν. ϑοίδη2Ζ αποίεϑ Δηοῖ ΠΟΥ Ἔχϑιῆρ]Ὲ ἢ ὁμολογεῖν : ῬΠΔΘά. 

04 ( οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν---μήποτ᾽ ἂν αὐτήν---ἐναντία ἄδειν οἷς 
ἐπιτείνοιτο κτλ. 

29. ἀλλά μοι εἰπέ--- γεγονέναι ; ΤἼε 5ἰ᾿ὰδίϊοι ΠΕΙδ γετηϊη 5. οη6 
οἵ {πε νοῖᾶβ οἵ Ῥμδεάτις (Ρμδεάν. 229 6) ἀλλ᾽ εἰπὲ πρὸς Διός, ὦ 

Σώκρατες, σὺ τοῦτο τὸ μυθολόγημα πείθει ἀληθὲς εἶναι; ἴεθεγννερ 
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(ὐπ ευβασμαηροη ἔρεῦ α16 ἘπΟΒΊΠεῖς εἰσ. Ρ. 251) ΠΕΘα 655] 5665 ἰὴ 

[Π15 σουγθϑροηάθησα δὴ ἱπαϊοαίίοη ἰῃαὶ τῃ6 ΒΓ ΠΎΡΓΟ 15 ϑρατίοι5. 

Ζειβ 85 ἴπ6 σοά οἵ [ΠΠ6η45 Πδα ἃ ἰθιῳρὶθ ἴῃ Μαρδίοροὶ]ἶβ, βεθὴ ὈγΥ 

᾿ς Ραιιβδηΐδ5 δηα ἀδβου θεά ἴῃ Βοοῖΐς ΝΠ 31. 4. ϑοογαίεβ, 85 τηϊσῃς 6 

εχρθοίβα ἴσο (ἢ6 ὨΙσῇ ναῖϊὰθ πε δεῖ οὴἡ {πΠἸῸ πα βῃϊρ, [πε ΘΕ Υ 

᾿ΏγοΟἾς65 (Π15 σοά ; εεα Αϑίΐβ Γαχίσοῃ Ῥ]αἰ ἢ] ΟΊ] 5.0. φίλιος. 

ὡς ἀληθῶς : 566 οὐ (Οϊΐο 46 ἢ. ὡς ἀληθῶς, τῷ ὄντι ἀῃὰ τῇ 

ἀληθείᾳ ατἴε ᾿ἰι5ε4 Ὀγ ῬΙαίο οι θΗν ἴῃ 5 Θαυ]]1ῈῚ ἀϊαϊοριιθθ: [ἢ ἢ15 

Ἰαίευ νγοῦκβ Πα ρῥιείειϑ ἀληθῶς, ὄντως ἀπα ἀληθείᾳ : ΘοΠΔΏΖ ἴῃ Ἡ ΘΙ. 65 

(1886) ΧΧΙ 3. ΡΡ. 439-459. 
32. οἱ πολλοί. λοιποί 5 ἃ νατίαηΐ ἴῃ Τ᾽ ἴου πολλοί: δαὶ [ἢ 6 

ἱσῃογδηΐ τυ ττὰ86 ἀγα Ποτα σοηἰγαβίεα ἢ [Πεὰ εἷς τεχνικὸς ἀνήρ 

ΟΥ μάντις, ὙΠΟ 15 [ΔΙΆ 18 1 ΜΙ ἀγίῖο] 85. οὐ ἰδ ποί σεηθΥ 

Κηον. 

33. καὶ πόλεμον ἄρα. ὅο Β: (Π6 εὐϊίοιβ τεδά ἄρα ἴογ ἄρα. 
καί 15 “4150 δῃὰ ἄρα 45].5 (ῃ6 αιεϑίίοη. ἩΠΓΠογίο ΟὨ]Υ ἔνγο ἘχϑιΏΡ 65 

οὗ ἘΠ ΠΥ ΡΗτοβ οὐ ποάοχυ να Ῥεεη ρίνεη: ϑοοσαίεβ ΠΟΥ ργοοθοάϑ 

ἴο αϑὶς νυ θΊ ΠΥ ἢ6 Ὀδ]Ιαναθ5 ἰη6 οἰπαὺ ϑίουιεβ οἵ ροείβ πα ῥραδϊηίειβ 

ΔΌουί ννᾶῦ Ὀείνγθθη Π8 σοάβ εἴοσ. Οοπιραῖα Κδρ. 11 3278 ὁ {{- 

τῷ ὄντι. 866 οη ὡς ἀληθῶς ἴῃ 11π6 29 ἃῇονα. 
34. καὶ ἔχθρας γε. 50 Β: Τ᾽ οπιϊίβ. γε, ΡΕΙΠαρ5 ἰαϊςίηρ καί 

Βείοιε πόλεμον 85 "οί, ἴῃ νυ 10} οα56 1. οολ! 4 ηοί θὲ [0]ονγεά Ὀγ 

καὶ--γέ. 

46. τά τε ἄλλα ἱερά. ἄλλα τηξαηὴ5 “Ὀεβιάεθ᾽: ἴογ ἱερά 15 
“(εἰ Ρ]65᾽. Ὰ 

37. καταπεποίκιλται : ες. τοιαῦτα (4ςς.) : ογ καταποικίλλειν πΚα 

νοις οἵ οἱοϊίηρ (α]ςθ5 ἔνγο δοοιξαίίνεβ, ὅν δἵδ ποῖ ἴο πηαεγϑίδπαᾶ 

οἷα ΟΥ̓ οἵοις, ἃ5 ΘΟΠΔΠΖ βθαγ85: [ῃὴ6 ατεεῖς τὰ] 15 τε]. - σοη]. - 8Π8- 

Ῥδουῖς (ἀδιηοηβίσγαίς να) ργοηοθῃ, ποῖ ΤΕ]. - σοη]. ΤΕ]. 8566 π΄ Αροὶ. 

404. 7ε τεϊαίϊνε οἰδιβε 15 πον σῃδηρθδα Ἰἰηΐο ἃ πηδίῃ βθηΐθησα. 

καὶ δὴ καί: ᾿πίτοάιισε5 ἃ οΟἸἸτηὰχ ἃ5 ἰῇ ΑΡο]. 26 Ὁ, καὶ δὴ καὶ οἱ 
νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνουσιν κτλ. ' 

τοῖς μεγάλοις ἸΤαναθηναίοις. Τηεῖα νεῖα ἰνο Ῥαηδίῃεπαϊς 
[δϑίϊναῖθ, ομ6 ΔπηῈ8] δηα 1655 σούρεουβ (τὰ Παναθήναια τὰ. κατ᾽ 
ἐνιαυτόν, ΟΥ̓ 5ΙΠΏΡΙΥ τὰ Παναθήναια ἴῃ ΤηβοΥρΡίΙΟΠ5, 8150. οα]]εα ὈῪ 

νυ εγ5 Παναθήναια τὰ μικρά οΥ μικρὰ Παναθήναια), {π6θ οἴεῖ ΠεΙά 

ὉΠΟῈ ΘΥΨΕΥΥ ἴοι γϑαῦβ, ἰὼ (ὴ6 214 γξαῦ οἵ δνεσυ ΟἸγιρίδά (Παν- 

αθήναια τὰ μεγάλα ἴῃ [ηδοχρίϊοῃθβ, οα]]θα αἷδὸ ΟΥ̓ νεῖ τὰ 

6ς 

Παναθήναια τὰ μεγάλα οἵΥἦ τὰ μεγάλα Παναθήναια). Αἱ (ἢε Ἰαίΐει, 

1 ποῖ αἷδὸ 'ἴπ [Π6 ἔουμηθσ (6 ονιάθδησς 15 σοῃίγϑα]οίουυ), ἃ ΤΌ 6, 
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ννόνεη ΡΥ Αἰμθηΐδηῃ ῃγαϊἄθῃβ δηπ ἀδθριοἰίησ [Π6 ἐπ ΠΡ οὗ Αἰπεθης 

8Δηα ἴῃς ΟἸγΙΡΙΔἢ5 ΟΥ̓σ ἴπμ6 σίδηΐβ, ἱορσοίθου ἢ Οἴου σα] οϑία] 

Πρη(5, νγαϑ οδυτ] θα ἴῃ ῬΙΟσΘβϑίοη ἴο {πΠ6 ΑΟΙΌΡΟΙΙΒ δηά ρῥτγεβθηίεα 

ἴο {π6 5ἰαίπε οἵ {ῃε σοάάεβ5 ἴῃ {πΠ6 Ἐυεοπίμθαη). Ρ]αίο 811πᾶ65 ἴο 

{Πς 58Ππ16 σεγειη Οη4] 1ῃ ΒΘΡ. 1 378 ὁ πολλοῦ δεῖ γιγαντομαχίας 

τε μυθολογητέον αὐτοῖς καὶ ποικιλτέον κτλ. ΤΠΕ 5. Ὀ]6οΐ 15 γερύα- 

βαηίθα οὐ {ῃ6 Ῥαγίῃθηοη ἔγ16ΖῈ : 566 Βαυπηηδιϑίου᾽ 5 Π 6 ηἸκ 6 ἀ65 

ΚΙ Δϑϑϑοῆδη ΑἸουςτιπη5 11 Ὁ. 1185. ΒΎοΠ {πε Ῥεριπηϊηρ οὗ ἴῃς 41} 

σεηίαγΥ Β.6., 1 ποΐ βαυ]οσ, (Π6 τοῦθ ννὰβ βίσείομεα {6 ἃ 5811 Ὡροῃ 

{Π6 τἱρρίηρ οὗ ἃ 510, νυ Ὡ]Ο ἢ σα ΟἹ τ ]]ΕΥ5 1η {ΠῈ ργοσθβϑείοη. γε ]ε 5 

ατιβομίβοῃς ΜυΠΟΙορΊΕ 1 Ρ. 243. 
890. ἀνάγεται: ἀνά Ὀεοδιι5ε οὗ {Π6 τἱβίησ' στοιπᾶ οἵ {πΠ6 Αοίορο-. 

15, ποῖ Ῥεοδιιθε ἴῆ6 τορε νγὰβ δὴ οἤὝγιησ (ἀνάθημα). Τί 15 ποί 

ὉΠῚΚΕΙ͂γ μαΐ ἀνα- ἴῃ ἀνάθημα δῃα [ἢ6 ΠΠ|κ6 οΥἹρΡΊΏΔ]}}Υ τείεγγεα ἴο {ΠῸ 

“ΠΡ ρ]δοαθς᾽. ἄγω ἰ5 ῥγείεσγεά ίο φέρω Ὀεσαιιβε οὗ {πε δοσοιηρδηῦ- 

ἴηρ᾽ Ῥγοσαβϑίοῃ. 

41. μὴ μόνον γε. ὅο Β: Τ [85 μόνα. ΞΘ. ΟΕ βρεαϊκίηρσ, (Π6 

56η56 5. δα]εοίϊναὶ, θπὶ 1 τρεῖς μόνον, πρῶτον εἴς. ἃ΄6. ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙΠΥ͂ ᾿ 

τι56 4 ΟΥ̓ [Π6 σογγεϑροηάίηρ δά]θοίίνεθ. ϑοῆδηΖ ηυοίεβ Μοπο 716 

ταῦτα---ἀπαγγέλλωμεν ; μὴ μόνον γε κτλ. ΚύμπεΙ ΟτδοἢΊϑομα 

Ατδιηχηδίς ΠΡ. 226 Δητηεῖκ. 23. 

42. ἄρτι : ἴῃ Β ἀρονε. 

ΟΗΛΑῬΤΥΕΒΌΥΤΙ, 

Ιπ ἰῃἷς οΠαρίου ϑοογαίες. γεο]]5 Τα γρῆτο ἴο {Π6 ρΡοϊηΐ ; “οὐ Υ 

ἀεβηιίομ 15 πὸ ἀεβηϊίοη: σοῖνα τὴς {Π6 εἶδος ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά 
ἐστιν. ἘΔ ΓΠΥΡὮΤΟ ΤΈΡ]165: τὸ τοῖς θεοῖς προσφιλές ε ὅσιον : τὸ τοῖς 

θεοῖς μὴ προσφιλές Ξε ἀνόσιον. 

Θοοζαῖθθ ἰ5. ΒΙ ΠΟΘ ΕἸ Υ δηχίουβ ἰο σοηνίηςα ἘΠ ΠΥρῆτο οἵ ἢΪ5 
ἰτηριεἰγ, θαΐ 1ἴ νγὰβ τι561655 ἴο ΕΥ̓ ἴο ἅο 50 αἰσγεοί]Υ : ἃ ῬΥΘΙΠΠΠΙΠΑΤΥ͂ 

{γα ησ ἴῃ ἸΟρΡΊΟΔΙ] τπείῃοά νγὰθ ἤθοθϑϑαυ. θεὲ ΓΘΟΒίΒδΙοσ )Ὶ16 

ὁσιότης ὈεΪ Ρ]αίοη (Μεγδῃ 1879) Ρ. 21: 

1. ἀλλὰ ταῦτα---διηγήσει. Ηετεν ἢ Θοοτγαίθβ ἀἸβηλῖβθεθ {Π6 
Ῥοϊηί. [1ἢ Ρ]αίο᾽β Ἄὄχργεϑϑϑά αἰ β θεῖ ἴῃ {Π 656 τηγιΠο]ορΊοδ] [8165 νγῈ 

866 ἴῃς φσοτηὶ οἵ ᾿ς Βοϑ ΠΥ ἴο ροείσυ, δἰζεγννατάβ ἀθνεϊορεά ἰῃ 186 

ΒΕοοΠᾷ, {μϊγτά, δηά ἰδ ῬοοΟΚΒ οὗ (ῃ6 ἈΘρα]ο. 

Ο ἢ 5. τὸ πρότερον νἱΖ. ἰῃ 5 Ὁ. 
9. καὶ ἀληθῆ γε ἔλεγον. ὙΠα ἱϊηρετίθοι οἱ νεγὺβ οἵ βαγίῃρ' 15 

δίας, 



γπ6 ΡΒ ΡΙΑΤΟΒ ΖΟΤΑΥΡΆΙ͂ΔΟ. ὅς 

ΒΟΙΊΘΕἾτη65 ὕϑοα ΠΟΥα νγα 5Που]4 οχρεοῖ {π6 δουῖϑδί : οἵ. ἔλεγον ἴῃ 

1.5.3. ἀοοάν!η (Μ. Τ, ρΡ. 8) ποίϊοεβ. (Πἰ5 ἀϑαρο ἴη Ηδετγοάοίι5 απᾶ 

ΤΗσυογάϊάθϑ : Ὀπὲ 1ἰ 15 ποῖ 1655 σομηπιοη ἴῃ Ρ]αίο, οὐ ἰηἀ 664 ἴῃ ατροὶς 
ΘΘΠΘΥΑ]]Υ. 

το. ἀλλὰ γάρ-Ξ “Ῥυϊ ἴῃ ροΐπί οἵ αοϊ᾽ : 566 ποίεε οὔ Δροὶ. 
196. 

12. καὶ γάρ ἐστιν ὅσια. ϑοδηΖ ψ| ἢ Τ᾽ ομϊί5 ὅσια, τεαάϊηρ 
ἔστι. Τὶ τηᾶῖκε5 ΕΟ  ΠΥΡΗγΟ᾿ 5 δηβναυ τηογα δ ρῃαίϊς 1ξ ὅσια ἰ5 

τείαἰηθά. 
[5. ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος--μιᾷ ἰδέᾳ. εἶδος ἀηὰ ἰδέα αἴας Πεῖς 

ῬΓΔΟΙΙΟΔΙΥ ΘΥηοηγιηοι5;:; [Π6 ΟὨΪΥ ἀϊβδγεηος 15 [Πδί εἶδος νίενν5 (6 

{Π]ηρ 1 4ασβίοη ΠΊΟΥΕ ἃ5 ἰὼ 1(5 οοηίδηΐ, ἰδέα Τηοτα 85 ἴο 15 [Ὁ Π. 

Ηφδηοβ εἶδος 15 ἸΏΟΙΘ Παίαγα!Υ π56α 85 (ῃΠ6 οΡ͵]εδοϊ οἱ διδάξαι (ΠδΔῃ 

ἰδέα. 

19. αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν. αὐτήν (45 115 Ροϑί(1Οη 58:6 :}}5)} 15 

“ΌΥ 1(561{᾿, υμοπουτηθογεα ὈΥ πε τοοϊάεηίβ οὗ ἃ 5ρεοΐδὶ ἰῃϑίδῃςε, 

50 αὐτοὶ γάρ ἐσμεν Ξ- “ΜὲῸξ αὐα δ]Ἱοῃϑ᾽. 

20. ἀποβλέπων---παραδείγματι. Τἤεδα νγογάδβ αἵα δἰτηοϑβί ἴθ ἢ- 
ῃἰσαὶ [εΥπι5 ἴῃ Ῥ]αἴο᾽β ἱΠΘΟΥΎῪ οὗ 14645, παράδειγμα ἴῃ ρατγίϊοιαγ Πεἰηρ 

ΟΟΠΊΠΊΟΠ ΘΒΡΘΟΙΪΔ ΠΥ ἴῃ (ῃ6 ἰαΐεϑί ραβθα οἵ (Παΐ ἴποοῖγ. δῖα {Πεῖο 

15 ΠΟ δἰ πϑίοη ἴο {Π6 ΠΘΟΥΥ δ5 γεῖ ὈΠΡΌΟΤΗ: ἴπαγα 15 ΟὨΪΥ ἃ [41{Π|{] 

ἀδβουιρίίοη οὗ ϑοογαίαβ᾽ γι]6 οὗ οοπάποϊ. ΟἵὨ ἰηἴτα 9 Ὁ 1ἴη6 21: 4150 

Ομἴο 46 Β δηὰ δβϑρϑοῖα!ὶν Ῥηδεάο τοὸ Αα ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον 

({ηῈ λόγος σουρῶϊ δἴζεσ ἰῃ (6 ἘπΙΠΥΡῆτο 15 τὸ ὅσιον) ὃν ἂν κρίνω 

ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἂν μοι δοκῇ τούτῳ συμφωνεῖν, τίθημι ὡς 

ἀληθῆ ὄντα---ὦ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. 866 Τηἰτοάαοίίοη Ρ. χχΥ]ὶῖ. 

24. καὶ οὕτω σοι φράσω. ΕὐΓΠΥΡΉτΟἾΒ τεδϊηθϑ5 ἴο δα ἢϊβ 
ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ δηβυγουηρ ἴο (ῃς6 νγναηΐβ οἵ 15 δι θησα 15 ἃ ροϊηΐ ννῃϊοῇ ἢ6 

ἢδ5 ἴῃ σοι ὙΨ1{1Δ [Π6 ΒορΡ ἢ 55 οἵ Ρ]αίο᾽ 5 ἀϊαίοριιθβ. (Οἵ. ἀοτρίαβ ἴῃ 
αοῖρσ. 449 Ο: καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημί, μηδένα ἂν ἐν 

βραχυτέροις ἐμοῦ ταὐτὰ εἰπεῖν. 

27. ἔστι τοίνυν--ἀνόσιον. ΕΓ ΠΥΡΏτοἾΒ βεοοηά δἰζειηρί δ ἃ 
ἀεπηϊίίοη 15 ποῖα βισοεβϑία!. ΗἨδΐς δνοϊάβ (ῃ6 ἰὈὐπηοΥ τηϊβίακα οὗ 

Ραυζηρ ([Π6 ρῬαγίσυαῦ [οΥ {Π6 σεηθίαὶ: Ῥαΐ ἤαννβ ΠαγάΪυ 1655 5ευου5 

τουηαΐη. ὙὍμαῈ ψοχβί (ηοἱ ροϊηίεα ουξ {11 (. ΧΙ [0]].} 15 5111 ἀπὰς 

ἴο 5ἰπρὶα σοηγνεβθίοη οὗ ἰῃς υηΐνευθαὶ δἰηγγηαίίνε : Ὀεοαῦδα 8}} 

ΠΟΙ 655 15 ἄθαῦ ἰο (Π6 ροάβ, 1 ἄοεϑ μοί [Ὁ]]ον {πα 411 (Πδΐ 15 ἄξαγ 

ἰο ἴπ6 σοάϑ 15 Πο]πθθ5. Ἐ ἤγρῆτο ἴῃ ἰδοΐ ρυῖ5 ἃ πάθος οἵ ΠΟ]! 655 

ἴῃ ΡΙαοβ οἵ 15. οὐσία. ΟὨ [Πἰ5 ἀεπηϊίίοη ἴῃ βϑηθίαὶ 566 [ηἰτοά. 

ΟΡ. ΧΙχ. 
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29. παγκάλως ΕΧργεββεβ ϑοογαίςβ᾽ βαί ϑίδοίίου (παΐ ἘΠΙΠΎΡῆτο 

Ὠδ5 Ἐβοαρεα 15 ἰΟΥΠΘΥ ΕΥΟΥ. [π5| 50 ἴῃ (ῃ6 Τηρδείείαβ (148 Β), 

ψΏθη Τηρδοίείαβ δηα ἢἰ5 ΠῚ πα 5ῃδνν {πᾶΐ (ἢν αν βυγιηοιπηίοα 

{π6 Βτϑὶ αΠΠΠου ΠΥ οἵ ἀεῆπίηρ, ῥϑοογαίεβ Ὀυγβίβ ουΐ: ἄριστά γ᾽ ἀνθρώ- 
πων, ὦ παῖδες. 

31. ἀληθώς 15 ρτείετγεα ἴο {π6 τῆοτε παίιγαὶ ἀληθῆ (ἀληθές Ὧδ5 

5016 ΓΘ ΟΥ Μ8 δας ΠΟΥ ΠΥ) [τοσ 855: 1] δίΙοη ἰο παγκάλως, ὡς, δηά 

οὕτω. ὡς ἀληθῶς (1ῃ6 τεδάϊηρ οἵ 7) ἰ5. Προβϑίθ]ε: (Π6 τηθδηϊηρ 
νου] (Π6η Ὀδ6 “1 Πονγανοὺ γοῖ ἤανὰ τα} γ δηβννεγεα᾽, 

ἐπεκδιδάξεις. ΘιΔΙΠ δι ᾳαοίε5. Ῥτοί. 5328 Εὶ σμικρόν τί μοι 

ἐμποδών, ὃ δῆλον ὅτι Πρωταγόρας ῥᾳδίως ἐπεκδιδάξει, ἑαἰο,ν: εἰ: καὶ τὰ 

πολλὰ ταῦτα ἐξεδίδαξε. 

22. ἔστιν : εἰηρῃαίϊο, ἤεποα ἴΠ6 δοσβηΐ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ ΥΠ]. 

Θοοταίθβ ὑγοοβεάβ ἴο βχδηληθ ΕΠ ΠΥ ρΡΏγο 5 ἀεπηϊίοη. Ἠΐδ ἤγϑὶ 

δηάἄδανουτβ 0 ΧΕΙΏΟΥ ΘῈ 8 ΔΙ ΙΘΊ ΠΥ ἴῃ [Π6 ἜΧΡΥΘΘϑΊΟ τοῖς θεοῖς: ἀηὰ 

ἴῃ 50 ἀοϊηρ σοῃίγιγεβ ἰο βῆενν (πὶ Ἐλα ΠΥΡΏγο᾽Β ἀεἤηἸοη 15 ἀη- 

ἰεηα 0 ]6 ἔγοιη Ἐπ ΠΥ Ργοβ οὐνῃ δίδπάροϊηϊΐ, νν]}116 [πολ ἃ ΠΙΡΊΟΥΙ δηά 

ἰῃηάθθα Θϑϑθης 4 }}ν τποῃοί μβίβίς οοησοερίϊοῃ οἵ σοά [1 15 1655 οδ]εοί- 

ἱομδΌ]6, ἰΠοὰρἢ 5111] ᾿πδἀδαηααία. 

Ἴ1ὴ (15 ΟΠαρίεσ ϑοοίαίεβ γειηϊηβ Ἐπ Πγρῆτο (Πδὶ {ποτα ἀγα σοᾶβ 

δῃηᾶ σοάβ: ψνηδΐ ομθ σοα ἰονεβ δῃοίπευ τὺ Παίς, [ἢ νΙΟἢ οαδα ἴΠ6 

βϑῖὴθ (Πϊηὴρ Ψ1] Ὀὰ Ὀοίῃ ΠΟΙΥ δηᾶ ὑῃῆο]γ, ὙΠΟ 15 1ΠΊΡΟΒ51016, 

Ὀεοδιιβα ΠΟΙ Π655 δηα ὉΠΠΟ] 655 ἀγῈ Ορροϑβιίεβ. 566 1ηπἰγοάποίοῃ 
Ῥ- χὶχ ἢ. 

1. τί λέγομεν. λέγομεν 15 “πιο8η᾽, 85 οἴΐδβῃ: 566 Οὔ Αροϊ. 21 Β. 

2. τὸ μὲν θεοφιλές τε-- ἄνθρωπος. τε 15 ἀϊΞρΙαοεα ἴγοη 15 
παῖαταὶ ροβιτίοη δἰζεσ τό, ρα! Ὀδοδυβα οἵ μέν, ἀπ ΡΔΙΉΥ Ὀεσαυβα 

ὅσιον 15 [15 ΤΟΥῈ ΘΔΒΠΥ ΘῸΡΡΙΙεα. Τί 15 νου γν 116 ποίϊοϊηρ ΨΥ 

ἄνθρωπος 15 ᾿Ἰπἰτοάποςα, ΥὨδἱ ϑοογαίες ἀδδιἀδγαίεα ννὰβ {πε εἶδος ᾧ 

πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν: πον ὅσια ατα οἵ {νὸ βογίβ---Ἰηθη δηά 

ἀεεᾶς: δρρ]ιεα ἴο τηξβῃ, ὅσιος ἢδ5 ἃ βιῦ)εοίγε 56 η58 ; Δρρ]ϊεα ἴο 

ἀεεάβ, δῇ οδ]εοίϊνα: [πΠ6 βυδάϊνίβίοη 18 ἰμϑγείογα πΘΟΘΒϑΑΙῪ ἴο 
"Πυσίγαία πάντα τὰ ὅσια. 

3. θεομισές ἰ5 εαπϊναϊεηΐ ἰο μὴ προσφιλὲς θεοῖς. ὙΤΠ6 παυίγαὶ 
οοπάϊίίοῃ οὗ ἱπαϊ!δεσγεηςα 15 ποῖ δαἀπηεα: 1{ (Π6 σοάβ δα ποῖ ψ τῇ 
15, {ΠῈῪ δ΄β δραϊηβί 5. [{58{ 580 ἀνωφελής 15 ταῖΠου " Πυγια] ̓  (Πδη 
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ἐι561655᾽: δὰ ἴῃ {|κ6 τηδηηεῦ ἄβουλος, ἄκοπος, ἄμεμπτος, ἄφθονος ἀπά 

οἴπεσ νγογάβ πᾶνε ἃ ροβίἐἷνα τηθδηΐηρ ἴῃ ατεεῖς. 866 ΑἸοι θ᾽ 65 1 

138 Ὁ [0]]. ἀῃηἃ εβρβοία!ν Ῥτοίαρ. 331 Α [0]]. οὐκ ἄρα ἐστὶν ὁσιότης 

᾿ρἷον δίκαιον εἶναι πρᾶγμα, οὐδὲ δικαιοσύνη οἷον ὅσιον, ἀλλ᾽ οἷον μὴ 

ὅσιον " ἡ δὲ ὁσιότης οἷον μὴ δίκαιον, ἀλλ᾽ ἄδικον ἄρα, τὸ δὲ ἀνόσιον ; 

ΘῈΠ] τηοσα οἶθαν 15 Εδρ. 1Ν 437 τί δαί; τὸ ἀβουλεῖν καὶ μὴ ἐθέλειν 

μηδ᾽ ἐπιθυμεῖν οὐκ εἰς τὸ ἀπωθεῖν καὶ ἀπελαύνειν ἀπ᾽ αὐτῆς (530. τῆς 

ψυχῆς) καὶ εἰς ἅπαντα τἀναντία ἐκείνοις θήσομεν; πῶς γὰρ οὔ; 

ΤῊΗΪ5 βίγ]α οἵ γεαβοῃίηρ ἴ5 ἱπαδεά ἀϊἸβα] ον εά ὈΥ ΤΙοιπηα ἴῃ ΘΥΙΏΡ. 

201 Ε---202 Α: οὐκ εὐφημήσεις ; ἔφη" ἢ οἴει, ὅ τι ἂν μὴ καλὸν ἢ, 

ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν ; μάλιστά γε. ἢ καὶ -«-ὃ:- ἂν μὴ σοφόν, 

ἀμαθές; ἢ οὐκ ἤσθησαι ὅτι ἔστι τι μεταξὺ σοφίας καὶ ἀμαθίας ; Ὀπί 

ΟἾΪΥ ΜΙ ἃ νῖονν ἴο τηδῖζα ΤΟΟΠΣ ἴοσ (ῃῆ6 ΡῬ]αίοηϊς ἀοοίτιηα οἵ ὀρθὴ 

δόξα. Τὶ νγὰ5 ΨΘΙῪ Ῥγενδὶθηΐ διηοηρσ ἰῃς6 ατγξεῖςβ, δη ἃ ΤΑΥ͂ ῬΕΥΠΔΡ5 

ῬὲῈ 1Πποἰγταϊεα ὈγΥ [6 ϑοϊοηΐδῃ αν ΓΕ] ΌΪΓΙηΡ ΕΥΘΙΥ Οὐδ ἴο ἴακα ἃ 

ἀδῇβηϊίε 5146 ἴῃ Ῥο 108] φπδϑίίοηβ. ὙΠ ΘΥα ἀγα ἔθυε σ πηεγεὶν ποσϑίϊνα 

ὩΟ(ΙΟΩ5 ἴῃ ατεεὶς ἴδῃ ἴῃ ἘΠΠΡΊ5}} : “Α]] πξῃ ύα ποΐ νγ 56 ̓  τηϑδηΐ ἴο 

α ταὶς “411 ῃδῃ δῖα ἰοοἱβ. Τὴ ψῇο]α βυθ]θοΐ 15 ἀϊβοιββεα ὈΥ 

ὙΠεοάοΥ ἸΚοοῖς ἴῃ Ἡεηο5. ΧΝΤΙῚ ρΡ. 546 Π. (ΕἸη Καρὶῖ6] δὰ ἀοΥ 

(οὐ ] ὴ ΤΟρΡΊΪς, δηρενοηᾶεί δἰ ΑΥδίοίςθ]εβ απα Ῥ]δίοη). 

4- οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν. ΤΠ5 ἜΧΡΙΑΠπδίοσυυ οἰδιβα (Ἰηἰχοάδαοορά 845 

5118] ὈΥ δέ) 15 ᾿Ἰῃϑεγίθα ἰο ρύερατζε ἴου ἴΠ6 γε μείίο σαὶ αὐδηγαμηι οὗ ὃ 

Α καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἃν εἴη, ὦ Ἐὐθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 
“δέ κἴδαηᾶβ ἴῃ {πε6 (Ὠἱγᾷ ρ]ασε, ἴο δνοϊὰ [π6 ππίοῃ οὗ οὐ δῃά δέ᾽"". 

ΘΟΠΔηΖ. ΕὸΥ τὸ ἐναντιώτατον (“ Δ] ορεῖπου 115 ορροβιίβ᾽) οἵ. 1,γ515 
215 Ε τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα 

φίλον. ἐναντιώτατον ννϊζπουΐ [π6 αὐίϊοῖϊα ψουἹά πᾶνε ἃ αἰβετγοηί 

τη θδηϊησ: [Π6 ΔΥί1016 1Π101165 [Πδὲ ἀπῇ] η655 μδ5 Ὀαΐ ο226 Ορροβίίβ, 

ΠΟ]1η655. ΕῸΓ ταὐτόν 566 ποίβ Οἢ 1ὸ Ε.- 

6. οὐχ οὕτως --εἴρηται-:-; ΤῊ τεδάϊηρ 5 Πεύθ νϑιὺ ἀπῆου]. 
Ι δἀορὶ ΗἩδυηδηη β εἰηθηάείοη---ἃ 5ο]αςοη ΜΜΏΪΟ Πα οσσυγγαά ἴο 

τὴ 6 ἱπάθρεηάθηιγ. Τηξ Μ55 τοδᾶ: οὐχ οὕτως; οὕτω μὲν οὖν. καὶ 

εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. δοκῶ, ὦ Σώκρατες, εἴρηται γάρ. ἘὙΖΞΟΠ6 
8ηα Δ ΟὮΪγα τγείδϊη [Π6 Μ5 τεϑδάϊηρ, Ἔεχοερὶ ἰμδί {πεν το]εοὶ εἴρηται 

γάρ αἴϊεγ Σώκρατες, ἀῃα ἰηδογὶ ἴ{ αἴἴζοσ οὕτω μὲν οὖν : ϑ΄.ῇδΔη2Ζ πονν 

τα]εοίβ εἴρηται “γάρ 171 ἐοίο : ἰΟΥΤΩΕΥΥ Π6 Ὀγδοϊκοίεα [ῃ6 ΠΟ]6 Ῥαϑϑαρα 

ἴτοῃι καὶ εὖ γε ἀονῃ ἰο {πε ἤχϑί εἴρηται γάρ. Αϑί, Ηβιβάβ, Ηοδϑμε- 

Ὀεεΐκ, Μδύθβοη δηα Βαάμδμῃι ἤᾶνα βοῇ οἵ [μϑτὰ αἰ εγεπί συρρεϑί 5. 

Ἡυτηδη 5 σΟΥΓΘΟΙ ΟΠ. 566 ΠῚ5 0 Π16 δὲ οὔοα {Π6 βαϑβίθϑὶ δῃηά (ἢ "υϑϑὶ 

ἴη Ροϊηΐ οἵ βεῆηβθ6. Αἴΐζεσ οὐχ οὕτως γγε παϊιτα!}]} Υ ἐχρεοῖὶ εἴρηται, ἴων ἴῃ 



ΠῚ ΔΌΟΤΕΣ ΟΝ τ γπὶ 72 
βίαϊαπηθηΐ ας Ὀδδη τηδάς αἰγεδαν ἴῃ κα Ὁ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου 

παντὸς ἐναντίον, ὙΠεῖε παντὸς ἐναντίον 15 ῬΥΠΟΙΙΟΔΙΪΥ δατίναϊθης ἴο 

ἐναντιώτατον. 1 οσοπ]εοίαχε παῖ ἴΠ6 σογγαρίίομ ἀγοόβα ἰμὰ5. Αἰΐευ 

δοκῶ, ὦ Σώκρατες, ἱπ6 νν»ογάς εἴρηται γάρ νγετξα᾿ δά ἀξ4 οῃ {πε τηδιρὶπ 

ὈΥ ἃ οσορψίδί, ρεύῆαρβ ψ τ ἃ τείεγεπμοε ἰο 5. Ὁ αῦονε, ἰο ἱπάϊοαξα 

(Παὶ (ῃ6 5ἰαίεηηεπὶ παὰ Ῥδεὴ πιδάβ αἰγεδαάγυ. Βείηρ αἰξογνναγαᾶϑξ 

τηἰτοα ποεα ἱπίο {πε ἰεχί, ΠπεῪ ψψεγα (Πς6 οσσαβίοη οὗ {πΠ6 ομηιβϑίοη οὗ 

εἴρηται αἴτεγ οὕτως, [ῃ6 Τῆογα τοϑάΠγ, ᾿παϑηλ ἢ 85 εἰρῆσθαι, εἔρηται, 

δΔῃ αἰ ΡΥΘΒΘΏΓΥ εἔρηται γάρ οσσυ ἴῃ {Π6 ᾿τητηθαϊαΐα νυ] ΠΥ. Φ 

8. καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι 15 Δἀἀεα ὈΥ ϑοοταίαες Ὀεσδῖιβα 
ἴΠπῸὶ ἀβϑευί]οη νγὰ5. ῬΥΘν] ΟἸΒΙΥ πιαάθ ὈΥ ϑοοζαίεβ, ποΐ ὈγῪ Εν ρῆτο 

(5. Ὁ): ϑοογαίεβ. γνῖϑῆθβ ἴο πανα ἐπε βεηίτηθηΐ ἀρργονεα Ὀγ Ἐπίῃγ- 

; Ρῆτο, ἰῃ ογάογ (Πα Π6 τηδΔῪ σοπίγθαίε ἰο Π15 ον αἰβοοιηξίιγα. ν᾿ 

.7Β 9. δοκῶ, [ὉΓ νΈΪΟΏ ϑΟΠ]δἰθυμηδομοι βιιρροβίεα δοκεῖ, ἰ5 ἢοΐ ταγεῖγ 

πδεά ἴῃ [Πε βεῆβε οἵ δοκεῖ μοι, 6.5. Ἀερ. ' 473. Ὁ οὐκ ἔστι κακῶν 

παῦλα---ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ᾽ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει. Α ἀϊδεϊηοί 

ἰϑαρα ἰ5 δοκῶ ἴῸΥ δοκεῖ μοι “1ἰ βεϑῖηὴβ σοοᾶ ἴο τηβ᾽ 6.5. ἄραηι. τ ὅταν 

δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσθαι δοκῶ. ὅ8εε Μὲ Αὐΐδυν Βιἰάρνϊοϊς ἴῃ ΟἸαββίοαὶ 

Κανίονν (ΑΡΥ], 1880) ΠΠ 4, Ρ. 148. 

13. εἴρηται γάρ: νἱΖ. ἴῃ 6 Α---ΟΑ. 

14. ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς: ὀργαί (τα 6) ἴα {πΠ6 Ραυισαϊαῦ 

ΕΠ Π]Οἢ 5 -οὗ [Π6 ρΡεγηηδηεηΐ βίαίε ἔχθρα. Πα βἰηρσαϊαῦ ἔχθραν 15 

Καρίὶ Ρῥυ Δ ΌΪΥ ουΐ οἵ ἃ ἀεϑβῖτε ἴο σοπίογμῃ ἰο ἔχθρα Ἰ1μπ5ὲ Ῥείοτα. 

ἘῸΓ ἃ 511}1|ΔὉΓ τεᾶϑθοη ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς 15 Ρ͵ασεα ἢηβίὶ ἴῃ [Π6 

Βεῃίθησα. 

15. ὦδε δὲ σκοπώμεν. ΟΠοε τηοτα {ππ τεαϑοηΐησ 5 ἔτοτη τηϑῇ ἰο 

(οά: 8εὲε ἀρουβξ οἡ 6 Α πε 20, ἀπά [πίτοά. ρΡ. χν]. 
ι6. περὶ ἀριθμοῦ. Τῆτες [Ὠΐηρθ τα πηθηἰϊοηθᾶ οἡ ψὩϊοῆ ἃ 

αἀἰβραΐα ᾿ἴ5 σαραῦ]α οὗ δαϑυ ταπᾶ βυγα βϑι ϑιηθηΐ, νἱΖ. Πα ΘΓ, 5|Ζα; 

δὰ ψεῖρῃί. ὍΠδΥῪ 41] θεϊοηρσ ἴο [Π6 πγαΐοσίαὶ πηΐνεσβε, Ὀεϊπηρ (Πϊηρϑ 

ὧν ἂν δυνώμεθα ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσθαι. ϑοίδηΖ δρίϊν παοίεϑ 

Χεη. Μεῖῃ. 1 1. 9. δαιμονᾶν δὲ (Ξο. ἔφη ὁ Σωκράτης) καὶ τοὺς 

μαντενομένους ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν οἱ θεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν " οἷον 

κτλ., ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας 

εἰδέναι, τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν θεῶν πυνθανομένους ἀθέμιστα ποιεῖν 

ἡγεῖτο. 866 αἷςο Κερ. Χ 6οζ ἢ ἄρ᾽ οὖν οὐ τὸ μετρεῖν καὶ ἀριθμεῖν 

καὶ ἱστάναι βοήθειαι χαριέσταται πρὸς αὐτὰ ἐφάνησαν, ὥστε μὴ 

ἄρχειν ἐν ἡμῖν τὸ φαινόμενον μεῖζον ἢ ἔλαττον ἤ πλέον ἣ βαρύτερον 

κτὰλ.; δῃᾷ ΑἸοῖθ. 1 στ Β [0]]. τί οὖν; δοκοῦσί σοι διαφέρεσθαι οἱ 

πολλοὶ ποῖόν ἐστι λίθος ἢ ξύλον; Τὸ ἢπά ἃ μέτρον ἴογ ἱτηπιαίοταὶ 

----ἰ τα αδανα, , ρει πε αι ῃ 
νυ 

» μ᾿ 
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{Πϊηρϑ Π|κ6 1υ5ίϊο 6, ΡΙθ Υ, εἴθ. τα (Π6 ψΠο]α ψουῖς οἵ ϑοογαίθβ, απ 
Δυβουθεά ἃ Ιαῦρε 5ῆατα οἱ Ρ]αίο᾽ 5 ῬΡῃ:]Οϑορ ΙοΑ] δον] γ. 

ὁπότερα πλείω: «αἱ ἢτοί Ξἰρῃϊ να πηϊρῆι ἐχρεοί ὁπότερος πλείων, 

Ὀπι ἐζγεριε αὐτὸ πλείω, ΠαγαΪγΥ ἃ πα Ροσ. ὍΠα ρΡῥ]υγᾺ] 15 564, Ὀεσαιι56 

“Ἰηοτθ᾽ Πρ] 165 πόσα ἴπδῃ ΟΠ6. 
17. ποιοῖ. ΤῆϊΪ5 ΟἹ οὐ ἰούτη οἵ {π6 ορίδίινα οὗ οοπίτγαοίε νοτὴ5 

5. 50 γεαυδηΐ ἴῃ Ῥ]αΐο 45 ἴο Ὀ6 αἰπιοβί σγϑριιϊασ, [Ἃ}ἢ ΑὐἹβδίοραηε5, 
{Π6 ΙΟΠΡΈΓ ἔοστηβ (-οίην -οίης -οίη) ἅτ ταρι]ΑΥ} Ὁ 564 ἴῃ [6 51ΠΡΌ]ΑΥ: 

566 Κυςπογίογα᾽ 5 Νὰ ΡὨΥΥ πο 5 Ρ. 442 [0]]. 

18. περί γε τῶν τοιούτων σοῖεβθ νὰ ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν. 
ΤΠηΘ γε σοηΐδ!η5 ἃ 5 πἰϑίεσ πϊηΐ ἰπαΐ δου 411 βοπηα δα ]εοίβ. νου] 

ΓΘ Π ΔΙ ΟἹ ὙΜΏΙΟΙ ἴπαῪ σου ]α ΑΠΠῸΥ 5111], ΡΊ ΘΕ Υ οσ Ἔχϑηρ]θ. Υ̓μαΐ 

15. Πεσα οδ]Ἱἱεά λογισμός ἰἴ5 ο4]1εα ἀριθμητική ἴῃ ΑἸΪς. 1 126 α διὰ 

τίν᾽ οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἱ πόλεις περὶ ἀριθμούς ; διὰ τὴν ἀριθμη- 

τικήν. 

21. μείζονος καὶ ἐλάττονος ἰοτγη5 οἠε ἰάδα : εηοα ποτα ἴα Ῥαΐ 7. 
ΟΠ6 ἀύίῖοϊθ. 80 τοῦ βαρυτέρον τε καὶ κουφοτέρου ὈεΪονν. ΤῈ ἴννο 

ΟΡΡοϑβίΐεβ [41 πππᾶθυ οὴβ οδίΕΡΌΓΥ ----51ΖῈ ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑί οδβθ, ψψεῖρῃς ἴῃ 

ἴπ6 βδεοοῃά. Αὐβίοιβα νγὰβ ἰοπμα οἵ βαγίηῃρ τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ 

ἐπιστήμη. 

22. ἐπὶ τὸ μετρεῖν. 50 ΘοΠΔη2Ζ ΜΙ Τ᾽: Β Πα5 μέτριον. ἘΟΥΙΏΕΥΥ͂ 
ΘΟΉΔΗΖ τοδα μέτρον. μετρεῖν 15 Ὀδίίεῖ, ἴῃ νίενν οὗ καὶ ἐπί γε τὸ 

ἱστάναι ΜΈΏΪΟΒ [Ὁ]]οΟνγ5. Οομηραγα ΑἹς. 1 126 Ο-Ὁ διὰ τίνα δὲ 
τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ ὁμονοεῖ περὶ σπιθαμῆς καὶ πήχεως, ὁ- 

πότερον μεῖζον ; οὐ διὰ τὴν μετρητικήν ; 

26. διακριθεῖμεν ἄν. Τ᾽ μας διακριθείημεν ἄν: θὰΐ [Π6 ἸΟΠΡΕΓ 

ουτη 566 Π15 μοί ἴο Ὀς πδεά Ὀγ Ρ]αῖο ἴῃ {Π6 ρίιγαὶ : σοπιρατα ἀπαλλα- 
γεῖμεν ἴῃ ᾿ἴπ6 19 ἀρονθ. 8ὅεε Ευϊπογίοσζα δ5 οἰϊβᾶ οἡ 11πῈ6 17 δονυβ. 
ΘΟΠΔΩΖ βυβρεοίς ἐπαὶ ταχύ Πα5 [4]16π ουἱ Ὀείοσε διακριθεῖμεν. 115 

οσσαχίθηοα Ὀεΐοσα {πΠῸ γειρῦ5 ἀπαλλαγεῖμεν ἀΔῃηὰ πανυσαίμεθα ἴῃ ἴῃ ἵννο 

ῬΙΘνΙΟΙ5 ἜΧΘΑΙΏΡ 65 βθετῃβ δἱ ἢγβί βῖίρῃΐ ἴο σοηῇτπ) 5 βυβρίοΙΟἢ : ΟΠ 

1π6 οἴμεσ μαηά, {πε {Ὠγεείο!α τερει το οἵ [Π6 δάνεγ 15 βοιηθν δι 

οἴπξηϑθῖνθ. Νδθεῖ βΌρρ]165 ῥᾳδίως : θὰαΐ Ρ]αΐο τηδὺ νν6}1 Πᾶνα Ἰοΐς οαΐ 

πε δάνεγρ ἤετα : ἴῃ [6 ῃδίιγα οἵ [πΐηρϑ [πΠ6 ορεγαίίοῃ οἵ ψεϊρ! ηρ 

οου]ὰ ποῖ παν Ἰαβίεα Ἰοηρ. 

Ἧς. 28. ἐπὶ τίνα κρίσιν 1.4. ἐπὶ τίνος κρίσιν. 80 ἴῃ Τιαἰΐη Ζαέε 

᾿ς εἰἰεῥοωζξαέξέο ἰ5 υϑεᾶ ἴῃ {με 5εηβε οὗ ἀφέρς γεὶ αϊεῤτοίαϊίο. ΤῊΘ ταθδηίηρ 

σαπηοὶ Ὀ6 “ἴο νγῇῆδί οὐθυϊοη᾽, δίηοα {Π6 οτίθυίοη 15 ἐν ἀγῥοίλεσὲ 

ὉΠ πον ἢ, Πανϑῦ Πανίηρ θεδη τεδοῃεὰ : (πε φιεβίϊοῃ τηογεονεῦ 5 ποῖ 

Πα Ζέδί, Ὀὰϊ ψ Παὶ ΓΠίηρ. ϑοῃδη2 τας ἐπί τινα κρίσιν: ὉὈπὶ 1 

»“Ὄι ιν νι ανν ταὶ " 
λ ἑ " τς δὴν 
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ο ΔΌΤΕ ΟΝ Υἱ ἢ Ὁ 

τινὰ ΨΥ ΕΥΘ ἴπ6 ἱπάςἤηϊ6 Ργοποπη, ᾿ξ ννου]α παίμγα!!ν πᾶνε [ΟΠ] οννεά, 

ΎΥΌ 

ποί ρῥγεοβαεα κρίσιν. ΤΠη6 ἰμάεπηϊία τινὰ 15 ἴοο ψεαῖς ἃ ψοχγὰ 

Ὅφαν [Π6 βίγεβ5 οἵ {ῃξ βεηίεηοθ-δοσδηΐ, ΜΥΒΙΟἢ νν}}}] 1 (4}ΠΠ01Υ [41] οἢ 

1{, 1{1| ργεσβάβϑ κρίσιν. 
29. ἐχθροί γε. "50 Β: Τ᾽ Βᾶ5 ἐχθροὶ τε. 

30. εἶμεν 5 ΘΑ5}}γ γτεϑίογεάα ἴοῃ ἦμεν οἵ Β. αηά εἴημεν δέ Τ 

(ἢ ἡ οταβϑά). 

21. τό τε δίκαιον-- κακόν. Τα ἀπΠπου]ν οὗ πη άϊηρ' ἃ οἰδηδατά 
ὈΥ ννΒ1Οἢ ἰο ἀθίθγπηιηθ νυν ]αΐ 15 1π5ῖ εἴς. νγὰβ σοῃ πηι }}Υ Ῥγαβαηΐ (0 

[πμ6 τηϊπά οὗ Ρ]αίο: Ὀαΐ με βοιμείίπηεβ ἄγαν ἃ οἴβαὰσ αἰϑξιϊποίίοη 

Ῥεΐνγεεσῃ [ῃ6 οαβαὲ οἵ ἀγαθόν ἀπ κακόν Οοἡ [ῃ6 οὔβ παπᾶ, δηάᾶ 

δίκαιον εἴο. οη ἴῃς οἴπεσ. Τῇυβ ἴῃ ΤΠοδρϑί. 172 Α 1ἰ 15 βαιά (Πα (Π6 
“Ἰηοομρ]είε Ῥγοίασογβαῃβ᾽ (ρεύμαρβ ἴο ὈῈ 1ἀβηιῆεα στ Βοογαίαβ : 
566. 1ὺγ [δοϊζϑοῃ ἴῃ [ῃ6 [ουγηδ] οἱ ῬὨΙΟΙΟΡΎ νΟ]. ΧἼΠ ΡΡ. 249---250) 
Ὑ}1}1} Ργο Δ Ὀ]ν 411οὸνν {πᾶἰ ἰῃς ἀοοίτ πα πάντων μέτρον ἄνθρωπος Ο]α5 

δοοά, ποῖ ΟὨΪΥ οἵ ρῥγβϑβθηΐ ββηϑβαίίοηβ, θαΐ α͵5οὸ οἵ (ῃ6 ποίϊομβ. καλὰ 

καὶ αἰσχρά, δίκαια καὶ ἄδικα, ὅσια καὶ μή, Ὀὰΐ ποέ οἵ συμφέροντα ἀπά 

(ῃῆ6 ορροβῖίβ, 1.6. ἀγαθὰ καὶ κακά (ίογ Ῥ]αῖο, κα [6 ἀτεεῖκδ 

ΘΘΠΘΓΑΙΥ, αἰνγαγϑ εαπαίεβ ἀγαθόν ἀηα συμφέρον, κακόν ἀπὰ βλαβερόν). 

ΕΓ. Ρτοί. 322 ἢ---322 Ὁ. Α οἷοβε ραΐδ]]6] ἴο {π6 ργββδεηΐ ρᾶββαρα 15 

ΑἸΟΙΡΙΔ65 1 112 Α ἢ, σγεια ϑοοζαίεβ βαὺ5 1 15 ρυξοίβεϊυ περὶ τῶν 

δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων ἰπαὶ {π6 Αἰποηϊδη5 (0 

ἀἰευ : ἀπᾶ 7υδὲ ἂἃ5. Βεῖα καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν ἰδ ραΐ οἢ ἴΠ6 581Π8 
Ρίαηβ ψ ἢ δίκαιον ἀμαὰ (πΠ6 οἰμεῖβ, 580 ποῖα ϑοογαίεβ ρτοσβθάβ ἴο 

1ἀΘ ΠΥ δίκαιον νυ συμφέρον [Ὠτοὰρἢ πε τη]84]6 ἰεγηιβ καλά δῃὰ 

ἀγαθά. Οὐτοίε τείετϑβ ἰο ἔπισ. ῬΏοδη. 409---502 

εἰ πᾶσι ταὐτὸν καλὸν ἔφυ σοφόν θ᾽ ἅμα 

οὐκ ἣν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις" 
τ ; νῦν δ᾽ οὔθ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 

πλὴν ὀνόμασιν, τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔστιν τόδε. 

Οοραζα αἷθο Αὐἰβίοιϊβ ΕΗ. Νίσου 1 1. τορ4ῦ τ4 Π. τὰ δὲ καλὰ καὶ 
τὰ δίκαια---τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην ὥστε δοκεῖν νόμῳ μόνον 

εἶναι φύσει δὲ μή. τοιαύτην δέ τινα πλάνην ἔχει καὶ τἀγαθὰ διὰ τὸ᾿ 

πολλοῖς συμβαίνειν βλαβὰς ἀπ᾽ αὐτῶν" ἤδη γάρ τινες ἀπώλοντο διὰ 

πλοῦτον, ἕτεροι δὲ δι᾽ ἀνδρείαν. Νοίϊοα ὈΥ ἴΠ6 νὰν {παΐὶ {πα ἰηίΐτο- 

ἀυοίίοη οἵ τὸ δίκαιον πα 5: π}}14γ εἴ ]οαὶ ποίίοηβ αἱ (Πῖ8 ροϊηϊ 

ΡῬΙΘραταβ ἰῃ6 ΨΑΥ ἴου {πῈ6 βεοοῃά ἀϊνίβίοῃ οἵ ἴμε ἀϊδίοριε, ἴῃ  ὨΪΟἢ. 
τὸ ὅσιον ἰ5 νἱενγεά ἃ5 ἃ ρατὶ οἵ τὸ δίκαιον. ΑΚ τεραγᾶβ {πε ατξεῖκ, 1 

5ῃου Ῥο ποίοάᾶ (Παΐϊ {π6 οχηϊβϑοίοῃ οὗ (6 αὐίϊοὶα Ὀφίοσγε καλόν απὰᾶ 
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{π6 ΤΟ]]ονίηρ δαἀ]δοϊνες 15 ἰηἰεηεα τὸ τεάποα {Π6 ποίϊοηβ ἴο δῇ 
εἰσι] απἰΐγ. ΟἿ, αοῖρ. 459 Ὁ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ 
αἰσχρὸν καὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν. 

34. αὐτῶν. Νοὶ ὧν : 5ε6 οῃ καταπεποίκιλται ἴῃ 6 Ο ΔΡΟΥΘ. 
38. ὅταν γιγνώμεθα. ΤῊΪΚ5 ΠἰτηἸἰαἰίοη (45. ϑοῃδηΖ γϑιηδηῖκ5) 15 

ἰηβετίθα Ὀεοδιιθα ἴ 15 ποῖ δυεῖυ διαφορά ΜΟΙ 6845 ἴο ἔχθρα καὶ 

ὀργαί; ἃ διαφορά ἀθουί [πε ννεϊσῃϊΐ οἵ δῇ ο]βοΐῖ, ἴου Ἐχϑῖῆρ]6, σϑιι568 

ΠΟ 111-[δε]ῖπο, ἃ5. γα ανε εξ ἰοΪά. Τῇ εὐϊίοΥβ σοιηραγα Ῥῃδαά. 
68 Ὁ οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν 

θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν. 

37. ἀλλ ἔστιν αὕτη. αὕτη ἰ5 'π {πε ρτεάϊςαίε. Νοίε ἐῃ8 

δοσθηΐ οἡ ἔστιν: ἴἰ 15 [ΓΘ] ΉΠΥ δοσεηίβα δὲ {Π6 Ῥεριπηΐϊηρσ οὗ ἃ 

ΒΕεηίθ 06. 

29. οἱ θεοί κτλ. ΟἾΞεῖνα ἤονν μεθα δρϑίῃ ἴπθ τϑαβοηΐηρ 18 

ἔγομη τπθῃ ἴἰο ροάβ : 566 οἡ 6 Α [11π6 20 5ιρτα δῃηά [πἰτγοά. Ρ. χνὶ. Τὴ6 

οἶδιΞε εἴπερ τι διαφέρονται Ἰῃ!σαίε5 Θοογαίεϑ᾽ ἀἸ 56 ]16 ἴῃ της ἀπᾶτγα ]5 
οἵ ροάβ. ΤΕ οανεαὶ 5 ΙΏΟΥῈ Ἔχρύαδ5 ἴῃ 7 Ε κατὰ τὸν σὸν λόγον, 

ὡς σὺ φής, 8.Α ὡς ἔοικεν, ἃ! 8 Ὁ ὡς ὁ σὸς λόγος. 

40. ϑιὰ ταῦτα. 850 Β: Τ' [α5 δι’ αὐτὰ ταῦτα ἃ5 ἴῃ 8 Ὁ οὐκοῦν 
αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνθασιν, ὈὰμΐῚ ΠαΓΘ [Π6ΥΘ6 ΘΕῈ Π5 ΠῸ ΓΘΆΒΟῊ 

ἴου 50 πο δ Ρ ἢ Δ 515. 

.42. ἄλλοι ἄλλα δίκαια. 5΄0ΠΔη2 [Ὁ]]ονν5 Ἡ]γβοηὶρ' ἴῃ δάδιηρσ 7 Εὶ 

καὶ ἄδικα αἴϊεγ δίκαια. Ἠδξ σοπιρατεβ ΑἸςοΪθ. 1 11ἰῈ ΜΏογα Β [85 

τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ΜΜ116 Τ' οἸηῖ15 καὶ ἀδίκων : 50 ΤΠ Εδεί. 172 Β ἐν 

τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις καὶ ἀνοσίοις, νγΥετεα καὶ ἀδίκοις (μοί ἴῃ 

ΒΤῚ 85 1πίευϊοσ Μ5 δι Ποῦ. ῬΡ]δῖο᾽ 5 δἰ πιοϑί ἱπνδυια Ὁ ]6 τὰ]8 ἴῃ 5Ὲ 6 ἢ 

ΘΠ ΘΥΔΙΙΟΠ5 ἰ5 ἴο τι56 θοίῃ [Π6 ροβιίῖνε δῃμα παραίϊνα ποίϊοης ἴῃ ἐδ. 

οδ56 1 6 1565 {ῃϑτὴ ἴῃ ΔΗΥ͂ : Ὀπὶ ἤδύα 1 ΤΠ ηἸς ἴΠ6 οτϊββίοῃ οἵ καὶ ἄδικα 

ΤΩΔΥ Ὀὰ ἀείεηαεα. Τί οἵ ἴνο ροάβ Α {π|η|τ5 ἃ Ἰπ5ῖ, δηα Β (μ1η}κ5 Ὁ 
ἡαδί, 11 [Ό]Πονν5 {πᾶὶ Α [Ὠϊη]ς5. Ὁ ποί-)αβῖ, 1.6. (ἀσσογάϊηρ ἴο [Π6 ιι884] 
Οτδεῖὶς νιον : 566 οἡ θεομισές ἴῃ 7 Α ΔΡονΕ) αη͵]ιῖ. 80 [Πδὲ καὶ ἄδικα 15 

ὉΠΉΘΟΘΒΒΑΙΥ ἰο [6 56 η56, Πα Θοογαίεϑ ἰδ ᾿1511Π64 1 ϑαυ]ηρ ΡΥΘΒΘΠΓΥ͂ 

ταὐτὰ δέ γε, ὡς σὺ φῇς, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦνται, οἱ δὲ ἄδικα. καὶ 

αἰσχρά ἀῃιὰ καὶ κακά αν Ὀεεη δααδά 1η ἴΠ6 οἴ ὺ ἔννο σᾶβὲβ ρευδῃϑ 
Ῥδοδιιβ6 {ΠΕ Ὺ γα αυΠῈΓ τεπηονεά τοι ἄλλοι ἄλλα. 

44. οὐ γὰρ ἄν που. 0, ΔΖ τεηλαυῖκϑ {Παΐ [Π]15 15 ὁη6 οὗ [Π6 δε 
οα565 πεσε Ῥ]αΐο ι.565 (Π15 σο]]οσαίίοη υἱτπουΐ ἃ ΓΟ] οί ηρ᾽ γε. 

48. ἕκαστοι : ρΙυταὶ, Ῥεσαῦθα χὰ ἀὺα σοηβι ἀδυίηρ [Π6 οᾶδα ποῖ 

οἱ ρσοά δραϊηβκί σοά, θυΐϊ σοάβ ἀραϊηβί ροᾶς (ἄλλοι ἄλλα ἴῃ 1ἴπ6 42 

δον) : ἐστασίαζον αΌονΞε ΠΡ]165 [οἰ] οη58. 



“ ΝΟΖῈ 5 ΟΝ ΣΟ ΨΙΠΠ7Ε 

49. ταῦτα καὶ φιλοῦσιν. ΟἸΞεῖνε ἢον ἴῃ {Π6 ἀποῖθηξ νίονν οὗ 
1 1η6 διηοιϊίοης (Π γα ἰόν) ἂτα δᾶς ἴο ἀδρεηά οὐ {π6 ᾿με]]εοΐ 

(καλὰ ἡγοῦνται) : 5ε6 οἡ καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν ἴῃ 2 α. 

δ8Ὰ 57. ταὔτ᾽ ἄρα. Ηξετε δῃά ἴῃ ἴΠῈ πεοχί ᾿ἰπῸ ταὔτ᾽ 15 ΘΑ51]γ 

γοϑίογθά τοηλ ταυτ᾽ οΥὙἩ ταῦτ᾽ οἵ [η6 Μ85. 

ότι. καὶ ὅσια ἄρα---ἂν εἴη : ννῃ]οἢ 11] σοπίγαάϊοὶ 74 οὐ ταὐτὸν 
δ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον, τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ. Ῥτοίᾶρογαβ 
ποννενεῦ ψψου]Ἱα πᾶνε δοοδρίεα [ἢ 6 σοπο]βῖοη δηα 5414 : Α {Πἰηρ ζ5 

Ῥίουςβ ίογ {Π6 σοάς ψῇῆο {ῃ]ηἰς 1 80, ᾿πρίοιβ ἴου [Πο56 ψηο (πϊηἸς 1 

᾿πρίουβ. Νοῖίϊοα {ῃ6 δρῃαίίο ρΙασα οὗ τούτῳ τῷ λόγῳ---Οῃ 7θωῦ 

{Πεοσυ, Βαϊ οἢ πο οἰἴπου. 
63. κινδυνεύει. ΕΓ ΠΥΡΗτο᾽Β ἀϑϑεπΐ Ὀεσοπλεβ 1655 ΠΘΔΥΥ 85. ΠΕ 

5665 Π15 Δρρυοδοῃίηρ' ἀϊβοομηβίιγα. ΕἼοῖη πάνυ γε ἴῃ 7 ἴο κινδυνεύει 

Ηἷβ δηβγειβ Ὀείγαυ ἱπογεαβίπρ' σδαϊίοη. Οἵ, Ρτοΐ. 536ο ὁ πάνυ γε-- 

ὡμολόγει---συνέφη---ἐπένευσεν---ἔφη-- πάνυ μύγις ἐνταῦθα ἐπένευσεν 

--οοὐτός, ἔφη, πέρανον.. ᾿ : 

(ΓΗΑΡΤΕΒΕ ΙΣ, 

ΤΠΕ ΔΙ σα Υ ἴῃ ΕΠΙΠΥΡΗτος ἀεβηϊίοα Ὀεΐπρ' ποὺ οἶδδῦ, 

Θοοήαίεβ ρύεραγοβ ἴΠ6 ννΑῪΥ ἴοσ {Π6 διηεηαβα ἰοσῃι οἵ {ΠῈ ἀεβηϊείοπ 

(ν12. [Πδἰ ΡΙεΕῖγ 15 ψῇῆαίὶ αὐ ἴῃ σοάβ Ἰονε). 

ΤἼΗΙ5 Πα ἄοοβ ἴῃ {Π6 ργεβεηΐ ομαρίεγ ὈΥ εἰϊοιησ ομὰ Εα ΠΥ ΡῆΤΟ 

[πε δϑϑουίίοη [πὶ 411 {π6 σοάξ ἄρτεα 1ῃ ἀβϑιηρ᾽ ἴο Ραη]5ἢ γοησία] 

ΤηΔ 5] ρ6γ. “ἘΧδοιγ᾽, 5805 ϑοογαίες. “θαΐ ν}1}} ὁ τῶ ἄρτύεα νῆδί 

τηΔ Πρ ΕΓ 1 5 ψτοηρ, δηα ψνηδΐ τἱρῃϊΐ δ᾽ 

Ι. ὦ θαυμάσιε. ὅεε οἡ ὦ θαυμάσιε Ἐὐθύφρον ἴῃ 5 Α. 
2. ὃ τυγχάνει-- ἀνόσιον. 50 ΒΤ. ϑοΠδΔηΖ γοδαϑς ᾧ ἰοΥ ὅ δπηά {πε 

οἤἴδηρα 15 δΔρριονεά ὈγΥ Αρεὶῖ. Τὴ ίανουγ οὗ ϑοῆδῃζβ ἰεχί τηϊρς 

ΡῬΘΙΠαρ5 Ὀὲ αυοίεά 96 ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ 
ὅσιον καὶ μή: ΟὨΪΥ ἴμετε τούτῳ ἀερεπμάβ οἡ ὡρισμένα. 1 {μ1ηὶς {πα 

Μ5 γτεδάϊηρ ἰβ ρῃῖϊ. Ὑὴα τηεδηϊηρ 15: ψνῆδΐ 1 δϑὶςεα νγαὰβ ῃοΐ ἃ 

(πϊηρ ψῃῖο, ὙΠ] 6 ομθ δηᾶ {6 βαῖὴβ (νι που ἀπάεγροϊηρ ΔΩΥ 

σΠδηΡ6), μάρρϑθηβ ἴο θὲ ὈοΙἢ ΠΟΙΥ δηᾶ ὑηθοὶγ: Πογθαθ νηδὶ γοιι 

ΘΆΥΘ ἴῃ γοῦν ΔηΒυΝΕΥ νγὰ5 θεοφιλές Ξεὅσιον, νν}] ἢ 15 αἱ {Π6 βαγτηε {1πη6 
θεομισές-- ἀνόσιον. τυγχάνει ὅν ρῸ ἰορείμεῖ ἀπά ὅσιόν τε καὶ ἀνόσιον 

4τὰ [Π6 ργεάϊοαίε. ταὐτόν 15 ῬΙΌποιησαα ΜΙ εἰ ΡΠ δ515 δηά ἃ 5]Π]ΡῊϊ 

ΡῬᾶιθε τηδάβ αἰϊευ (πΠ6 ψογᾶ : οἰμϑύν θα ὅν ννουϊά ὈῈ ἴδακδβη ψ] ἢ 

ταὐτόν. Α 5ἰτη}18ι ραββθᾶρε ἴα ἈΘΡ. 1 425. ὃ γε ταὐτὸν ἂν τις 
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προσείποι μεῖζόν τε καὶ ἔλαττον κτλ.; ψΠεγα Τοῦτγεα ψου]ὰ δα ὅν 

αἴϊεν ἔλαττον. Πετε 1 ἀο ποῖ {πῖηῖς Δηγ οἤαηρα πϑοθβϑαυ: Ὀαὶ 1ἴ 

ϑΟΣ]4 θῈ ΘΑΞΥ ἰο ἰηϑοιί ὅν αἴΐεσ ἀνόσιον, απια 50 τεϊϊενα ταὐτόν οἵ 115 

ννΕΙΡηϊ οἵ τηϑαηΐηρ, δἱ {Π6 5816 {1πὴ6 σίνιηρ ἃ Ὀαΐδησα ἴο {πΠῸ βεῆ- 

ἴθησα ϑνΒοἢ νου] σοτηροθηβαΐα [ου (Π6 (ΟὨ]Υ βεετηΐηρσ 1 {μ]η1Κ) Ἰδοῖς 

οὗ Ὁ ρβουν, ἀπά σοΥγαϑρομα ο]οβεὶν ἰο [Π6 ἰννοίο] σορα]ὰ ἴῃ θεοφιλὲς 

ἢ, πὰ θεομισές ἐστιν. Ἰῃ ἘΞΔΡ. Ι 4256 ἢ οὐκ ἀεὶ τὸ ὅμοιον ὃν 

ὅμοιον παρακαλεῖ ΞοΙη6 Μ55 Ομμϊί ὄν. 

5. ὥστε, ὦ Εὐθύφρον κτλ. ΔρΡ]1ε5. [Π6 σεϑαϊε αὐγῖνεά αἱ ἰο 

ἘΠΙΠΥΡὮ το 5 βρθοίδὶ οαβ6. ὙΠῈ 5Ποοὶς οἵ {π6 ἰηβίπυιδίϊοῃ 5 οα]οα- 

Ἰαϊβα ἴο τπακα ἢίτη ργοίεϑδιὶ ἰδὲ αὐ ἴῃ6 σοάβ ἄρρσονε ἦδξ δοΐ ἀπά 50 

Ιθδ ἃ ὕρ ἴο {πε διηεηάβα ἀεἤηϊίίοη. 
6.. κολάζων 15 ἃ πογα ἀε]ϊσαία ννοζὰ [ἤδη τιμωρῶν : οΠαβιϊβειηθηΐ 

Πα5 {πΠ6 ρσοοά οὗ [Π6 σμαβίϊβεα ἴῃ νϊενν. 

γ. τῷ μὲν Διί. Α ἴουοι οὗ μαυπιουγ: Ζειβ μαά ποί θθεη ονοῖ- 
Κη ἴο ἢ]β ον (αἴ ῃεσ. ὅ6:εε 6. ᾿ 

9. Ἡφαίστῳ ὅεε Ῥαδιββηϊαὰβ 1 20. 2: λέγεται δὲ τάδε ὑπὸ 
Ἑλλήνων, ὡς Ἥρα ῥίψαι γενόμενον ἍὍφαιστον, ὁ δέ οἱ μνησικακών 

πέμψαι δῶρον χρυσοῦν θρόνον ἀφανεῖς δεσμοὺς ἔχοντα" καὶ τὴν μὲν 

ἐπεί τε ἐκαθέζετο δεδέσθαι κτλ. ἸΟΙοηγϑὰ5 ἤΠΑ]}Υ τας ΗΕ Ρμδδϑίιβ 

ἄγαηῖς δηὰ Ὀγουρηΐ πηι Ὀδοῖὶς ἴο ΟἸγιηραβ ἴο τϑθαθα ἢΪ5. τηοίΠου. 

ΤΠ6 ταίασῃ ἰο ΟἸγμριι5 ννγὰβ Πα ΠΕΠΥ ἀδριοίεά οὐ ατξεὶς νᾶ868: 

566 Βαυπηείϑιογ 5 ΠὨδηἸκι Ά]ῈΓ 1 Ρ. 642. Ρ]αΐο 41πᾶ4685 ἴο {πῸ ἱποιάεηϊ 

ΔΡΆΪη ἴῃ Ιἰερ. 11 2378 ἢ Ἥρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος κτλ. 

11. καὶ ἐκείνοις κατὰ ταὐτά 1.6. τοῦτο δρῶν τῷ μὲν φίλον ποιεῖς 
τῷ δὲ ἐχθρόν. 

12. περί γε τούτου : γε ἜΧΘΟΙΪΥ 45 ἴῃ περί γε τῶν τοιούτων 7 Β. 
132. διαφέρεσθαι ὡς οὐ. Μειθ5 τηδδηϊηρ “ἴο σοηίγααϊοι᾽ ἅγα 

ΤΕΡΊΪΑΥΪΥ [Ὁ] οννεα ὈΥ ἃ οἰδιβε ψι ἢ ὡς (ὅτι) σἱνίηρ νν δὶ 15. πγαϊη- 
ἰαἰπεά, ποὶ ψιμδὶ 15. σοηϊγαάϊοιεα : ἤεησα {Π6 οὐ. 80. ῥγεβθηίν ἀμ- 

φισβητοῦντος ὡς---οὐ δεῖ δίκην διδόναι: οἴ. 9 Ὁ ἀῃά 5ε6 Οἢ ΑΡΟΪ. 318 

1η6 46. 
14. δίκην διδόναι --ἀδίκως. Νοίϊςα {π6 νεῦρα] ραυ. δ νῇῃο 

ἄοεβ ποῖ σεπάευ 7.5[166 ἴῃ ἀδααβ τηιιϑί γα πᾶ δσ υϑί1οα ἴῃ Ῥυπιβῃιηεηί : 

16 ἴα]6 οὗἁ 1ιπ5έϊςα τηδί Ὀ6 πηδάβ ἃρ. 80 88 τῷ γε ἀδικοῦντι δοτέον 

δίκην. ΓΗΒ ἰογμη οἵ δχρυββϑίοῃ ἱπρΡ]1685 [ῃ6 τϑιηθαϊαὶ νεν οἵ 
ΡΕΠΙΒὨπηθηΐ. 

τό. ἀνθρώπων. Οποε ποῖα ϑοοίαίεβ βοῖνεβ {πΠ6 ἀϊπηου] τυ ὈΥ. 

ΣΘΑΘΟΠΪηρ᾽ ἔγοηλ ΠΊ6Π ἴο ροαβ: 566 ον οἡ 6 Α ᾿|πὲ 20. 

“ 

ὃ8Β 

ι8. ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ἰΞ5 εαυϊναϊεηΐ ἰο ἄλλο ἀδικοῦντα. ΑΞς ὃ Ο 



Ἴ4 Ὁ ΟὟ ΙΧ ὃς 

ΔῊ ἸΠ]ΌΤΥ ἰ5 Βα ρροβεᾷ ἴο Ὀδ 5111] 1ῃ ἴοτοα {1]] σου ρθηβαίϊοη 15 πηδάθ, 

16 ργεβεηΐ 15 αϑεά ἴῃ βρῖί6 οἵ ἀποκτείναντα Ῥτεοοδάϊηρ: 566 οὐ (το 

δο 6. 
20. οὐδὲν μὲν οὖν παύονται. μὲν οὖν 15 σοΥΓΘΟΙΪγ6 (ἸΠΤΩ0) : 566 

ΟΥ ΑΡρο]. 268. (ορεὶ 85 ροϊηίεα οαὲ {παὶ οὐ παύεται ἃπα οὐδὲν 
παύεται ΑἰΈΕΥ ΕΧΘΟΙΪΥ ἃ5. Μηδ: το), γαεῖΐξ αὐ Ἴριδηὲ γερο εη2 γαεῖ 
(Νον. 1,ἐοϊ. Ρ. δ5οο). ᾿ 

22. πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι: 4 σοϊηηοπ ΡὮγα56 ἴῃ ἘΪαΐο, 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΑ ΠΥ ὙνΙΓἢ (Π6 βἰηραϊαν πᾶν: 6.5. ἈΡΟ]. 3094 πᾶν ποιεῖν καὶ 
λέγειν. φεύγοντες 15 Πεῖα οοπαίϊνε {Πκὸ διδόναιΞε “οἴἴεγ᾽ : ΘοῆδηΖ 

σοιηραγεβ αοτρ. 470 Β οἱ τὴν δίκην φεύγοντες. 

24. ἢ καὶ ὁμολογοῦσιν. ἘΛΓΠΥΡΗτΟ Πα5 πιδᾶάθ ἔνγο δββευξίοηδ : 

(1) ἸΠΔΗΥ͂ 58Υ τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα οὐ δεῖν 

δίκην διδόναι, (2) πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν δίκην. 

ϑοοίαίεβ γεδαίεϑ (2) ἢγϑί, απα [Π6 τγείαϊαίοη οὗ (1) [ο]]ονν5 ἔγτοια {παῖ 

οἵ (2). 

25. οὐ δεῖν φασί: οὔ φασι δεῖν “οιυ]ᾶ ἴ)γα τηογα ἀϑιι8] (45 ἴῃ 
οὖ φασιν ἀδικεῖν ῬΥΘΒΘΏ1]Υ), αὶ 1655 εἰ ρας. Ῥευπαρ5 {Π6 πηϊι588] 
ΟἸΘΥ 15 ΓΕΒ ΡΟῃ51016 ἴοῦ {πΠ6 σογγυρίίοη οὐδέν ([οΥ οὐ δεῖν) ἴῃ Β. 

27. οὐδαμῶς τοῦτό γε: Παᾶ5 1ἋἪΠε Ιἅεα οὗ εὐφήμει!  Νο! ἴεν 
δίορ ϑῃοτί οἵ {μαΐ. Τὸ δάτῃϊξ (ὁμολογεῖν) [πΠδὶ οπμδ᾿β οἱεηΐ Παβ 

Ὀτοίζθη {Π6 ἰὰνν (ἀδικεῖν) νγου]ά θὲ ἰδηίαπηοαηΐ ἰο ρΊνίπρ' ΠΡ [ΠῈ οσαβα: 

αἱ ἴῃ6 βαπηθ ἵπηε ϑοοιαίθβ 4οθϑ ποί 580 ἰΠδἰ δαἄνοσαίεβ 4ο ποῖ βοϊηξδ- 

{1η165 ἀεἰεπηα οἸΘηΐς ποῖ {Π6Ὺ δείίσυς ἰο 6 σα] ίγ. 

33. οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε---ἀληθῆ λέγεις. ὙΠεος νος ἀγα Ὀγδοϊο- 
εἰεα ΟΥ̓ Θ'΄οἤδη2Ζ (αἴζεσ ΘΠ 6 η].]). ὙὙΠΕΥ οσουγ ἴῃ {Π6 Μ58, Ἔχοδρί 

(Παἱ ὡς---ἀμφισβητοῦσιν 15 οτἱἰἰεα ἴῃ Β (οὈν]ΟΙΒΙΥ͂ ὈΥ͂ τη]δία Κ6), ἀμὰ 

ΓερΡΙδοαᾶ ὉΥ͂ ἃ Ἰἰαίεσ ῃβαηᾷ. ΤΏΘΥ δία ὨΘΟΈββαΙΥ ἴο [6 56η56, ΙῸΥ 50 

ἴαΥ ΟὨΪΥ {Π6 βεοοπμάᾶ οἵ Ἐλ ΠΥρὮγο᾽β ἀϑβαυίοηβ 85 ὈΘΘῺ ἜΧΡΙΈΒΒΙΥ͂ 

σοπίτγδαϊοίεά : Ὁ 15 δα ΘΠ] Ὠδοδϑϑαιν ἰο τα͵]εοὶ (Π6 ἢγδί ἜΧρυ ββὶυ. 
Τῃ ὁ αὔονε Ευίμυρῆγο μα5 βαἰά {πᾶἰ τθῃ οοπίϊπθ!}}Ὺ ἀμφισβητοῦσιν 
ὡς τὸν ἀδικοῦντα οὐ δεῖ δίκην διδόναι: ϑοογαίε5 ΠΟῚ 58 γΥγ5 ΠΟ! οὐκ 

ἄρα ἀμφισβητοῦσιν ὡς οὐ τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην. ῬΙαΐο 15 
ἜΘΡΘΟΙΔΠΠΥ σατο] ἰο τηδῖζα {Π6 τείαςαίοη σομρ]δίθ, δηα ἴῃ θυ 

1 Ιγ ἰο τθο8}} {Π6 ϑἰαίειηθηΐὶ οἵ (πε ἀοοίγπα γείαεα : οἵ, 8ὃ.Α καὶ 

ὅσια---λόγῳ ΜΙΙῃ 7.Α οὐ ταὐτὲν δ᾽ ἐστίν---ἀνοσίῳ. 

25. τὸ τίς ἐστιν κτλ. τό σοὲβ τ ἢ [Π6 δ 6 οἰαῦθα ἃ5 ἴῃ 

Αὐἱϑίοί ες ψγν6]1-Κῆονῃ τὸ τέ ἦν εἶναι. (ἀοοάνν]η᾽5 τρεῖς (τδμλγηαῦ 

Ῥ. 201, ὨΟΐβ 7. ἀρ 

38. οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα. οογαίθθ. ΠΟΥ͂, Τ,Δ]ς65 {Π6 ΔΡΡ]]οᾶ- 



χ 88 ΡΙΑΤΟΒ ΦΣΟΤΑΥΡΙΩΙ͂ΡΟ. 7: 

(ἰοη) ἰο {πε σαβ6 οὗ ροάβ: ἰῃαΐ οἵ πηδπ νγὰβ αὶ δὴ {Ππϑίταίίοη. ὍΤὨ6 

ΘἜΘΏΘΙΔΙ Τα βοηϊηρ ΓΕ η5. ὰ5 οἵ Ρ]Ιηγ᾽5 Ῥαπερυτίοιιβ ὃ 72 εἴ 8816 

Ρηογαχι ρυϊποίραμι Ἔχίίι5 ἀοοαϊέ Ὧ6 ἃ ἀ1|5 φαϊάξιη ἀπιατὶ Ὠδὶ 405 

ΠΟΙ 65 διηδηΐ. ὅπως 

4ο. οἱ μέν φασιν ἄλλ᾽ ἄλλους ἀδικεῖν 5. ἃ τηδΐη Ξεπίεηςε ἀπά 
ἄοεβ ποΐ ἀδερεπα οὔ εἴπερ. ἄλλ᾽ ἄλλους 15 ΤΩΥ͂ Θηηαηἀδί!οη ἴου 

ἀλλήλους. 1 ὈΕΙΙανα {πᾶὶ ἀλλήλους 15 οσοτγαρί. ΕὙΈΖΒΟΠ6. τϑυηδῖκ5 

“Μιγα Ὀγονιίαβ. Νϑῃ δηϊτηο ἤδᾶεο ΟὈνειβαηίαγ: ἀδικοῦσιν ἀλλήλους, 

καὶ οἱ μέν φασιν (ἀδικεῖσθαι), οἱ δὲ οὔ φασιν (ἀδικεῖν) ", Βαΐ {Π6 Οτδεῖς 

11 ποί Ῥδδι Ἐμὶβ βίγεϑθϑ οἱ τπϑδηΐησ. ὍὙΠα ἤγβί {Π|ηρ ἴο Ὠοίϊοα ἰς 

{παἰ ἀλλήλους 1 τίρῃξ τηυδὲ θῈ {πὰ βυθ]εοὶ ἰο ἀδικεῖν : [Π6 Ξεῆββ ΨΠ] 

ποί 4]]ονν ἴῃς βθ]εοί ἴο Ὅ6 ϑαρρ!ϊεα ἔγοιῃ οἱ μέν, ἀπα Ὀεβιάθϑ 1 15 

᾿τγϑαναηΐ ἰο παπᾶ (Π6 οὐγεεΐ οἵ ἴπΠ6 ψγοηρ- ἀοϊηρ: {Π6 5016 ροϊηΐ 15 

{μαἰ {πε ψτγοηρ-ἀοἰηρ 5ῃοι 4 1561 θὲ παιηβα (ἀδικεῖν Δ 5 ὯὨΟ δχίθγῃδὶ 

οἸ)εοὶ ψ μεγενεὺ 1 οσσυῖβ, [τομὴ τί δέ; ἴῃ Β ἀρονυβ ἰο ἴδε εηᾶ οὗ {Π6 
οδμαρίου). ΤῊ15 Ρεϊηρ 50---ἰθ 11 ρΡοβϑί]6 ἴο 580 ἴῃ ταεῖκ : {Π6 Ομ ραυίυ 

ΑΥ̓͂ {Ππαὶ ὁ726 αγ1ὃ1}47 αὐ ἀοϊῃρ' τόρ 1{ 15 Τ8ῖ δἃ5 ἱπηροββίθ]α ἴῃ 

ατεεῖς 45 1 Τρ] 15}, ἀη}655 [15 “οη6 Ραυίγ ἡ ̓ηϑδῃϑ ἰο δσοιϑβ6 [56] 

85 ϑοῃδηΖ᾽᾿ 5 ἰταῃϑίαιοη οἱ ἀλλήλους (416 εἴπαη α16 δηάθγηῃ) τηα]ςο5 1ἰ 

ἄο. [Ι1ἢ ἰβοοιαίε Ῥδηδουσῦ. τόϑ οὐουγ (Π656 ννογάβ : ὥστε καὶ 

μᾶλλον χαίρουσιν ἐπὶ τοῖς ἀλλήλων κακοῖς ἢ τοῖς αὑτῶν ἰδίοις ἀγαθοῖς. 

Οοδεὶ (τ. 1,εοΐ. Ρ. 519) βαθοιτπίε5 ἄλλων ἴοσ ἀλλήλων, ΜΨΓΙΟΠΡῚΥ 

(α5 1 {π|π|Κ) ἴῃ {15 ράββαρσε, δά άϊηρ “' ΟΠ ΠῚ Π15 ΠἸΌΓΟΓΙΠῚ ΕΥΤΟΥ αἴ 

{τεαπθη5᾽. Ι͂ῃ Χεη, Οεοοη. (ἢ. ΧΧ ὃ 5 6 στερίδοες διαφέροντες 

ἀλλήλων ὈΥ διαφέροντες ἄλλων, [Π15 {τὴς ΤΙρΡΉΓΠΥ, ΔΙ Πουρὴ Ηο]άδη 

Ὠεϑιίαίεβ ἴο δοοερὶ {ῃ6 Ἂπιαπάδίοη. ““Ὁπδῖ βᾶερα ἄλλων εἰ ἀλλή- 

λων οσοηΐαηδαπίαγ ποία δϑί οὐρα (Νον. [,εοΐ. Ρ. 506). [Ιῃ 

γεν οὗ {πε Ἰαϑί οἵ {μθϑε ραβϑαρθὲβ οὔβ πησῃΐ 66] πο]! θα ἰο 58Ὁ- 

βίας ἄλλους ἴοΥ ἀλλήλους Πεῖα: 1 ὈεΙανα μονανεσ (πὶ Ρ]αίο 

ψγοίε ἄλλ᾽ ἄλλους. ΟΠ βεί οἵ ροάβ 58Υὺ: Α (ἀποίμευ ροά) ἰ5 ψσοηρ 

1π [ῃ15, Β ψτοηρ ἴῃ {παΐ : αὶ Α δπᾶ Β ἄδην ἐπὶ ἐμ ὺ ατὲ ψτοηρ. 

ΤΗΣ Ρἤγαβα 15 ἀοα 1655. ἃ χει ηΐβοεηοα οὗ 7 Ε καὶ τῶν θεῶν ἀρα---- 
ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται. 

41. ὦ θαυμάσιε: 5.6 οῃ 5.4. Ηδρστε {Πα δρρε]]!αίϊοῃ 15. βίο 

ἴῃ ροϊηί. 
42. οὐδεὶς οὔτε θεῶν. --δίκην. γε Ὀείοτε ἀδικοῦντι τηλῖκο5. {πΠ6 

ὑοτά5 ἐαυϊναϊεηΐ ἰο ὁ ὀξεατέδε ἢε ἰ5 ἃ ψτοηρ ἀοετγ᾽, 
44. τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις «ἰπηοπι Ξκετοῦτο μὲν ἀληθεύεις. ὃ Ἐ 

Ῥγδβθην Τ᾽ Πα5 τό γε κεφάλαιον, ννῃ ]Οἢ ΠΊΔΥ Ὅς τὶρῆς. ϑοῃδηΖ αποίαεβ 

ῬΠΙΕΡ. 486 ἔστι δὴ πονηρία μέν τις τὸ κεφάλαιον. ἘΔ ΠΥΡὮΓΟ᾽ 5 

ΝΕ, Ὁ ἘΉΟῚ ὃ 



ΘΑ 
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συατάσα ΤΕΟΡΙΥ 15 ποῖ τηεαπὶ (1 {π|πκ) ἴο ἱπάϊοαϊε {πδὲ ἔπεσα τγεῦα 

5ΟΙΏ6 ΨΟ ΟΡΘΠΪΥ Ρῥτοίεββεα ἐπῆε ἀοοίτϊηθ {μαὲ “ἢδ 5881} ἰακα ψῆο 

ἢᾶ5 {πΠ6 ρονεῦ, δηά ΠῈ 5}8}} εερ ψῆο οδη᾿, ἐποιρῇ {Ππδγὰ σεΥα βυο ἢ 

τηθη δἱ Αἰ ἤβηβ (566 (81110]65᾽5 5βρεεοῆ 1ἢ {π6 ουρίαβ 482 Ο [0]]., ἀηὰ 

ΕΕΡ. 1 338 Ε [0]1].}: 1 15 ΤΏΘΓΕΙΥ ἃ ΨΥ οὗ 5υγγεπά θυ ηρσ σαίσζα Φεγ6- 

εἰ γα. Νοίϊοβ. μέν ψιἰπουΐ ἃ [Ὁ] ον ηρ δέ: ΕΓ ΠΥΡΉγΟ ᾿ΠΡ1165 

{παΐ ϑοογαίεϑ 15 ποὶ σότυαγς τἱσῆξ ἴῃ ψνηδΐ ἢ βαγβ. ΟἵὁἨ. ΑροἹ]. 21 Ὁ 

τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἔγὼ σοφώτερός εἰμι. 

46. ἀλλ᾽ ἕκαστόν γε. 80 Τ᾽ : Β μᾶ5 ἑκάστων ὈΥ δῇ δοοϊάεηΐαὶ 

ἀιϑϑ: 1] ]1οη ἰο τῶν πραχθέντων. 

48. εἴπερ ἀμφισβητοῦσιν θεοί: (Π6. τι51|8] σανεαί: 566 οἢ 7 Ὁ 
11|π6 39 δῇονε. 

πράξεώς τινος πέρι. ““ΑΞγηάείοῃ εχρ]!οαίίνιιη ἢ 5805 ΘΟΠ8ΗΖ, 

ὅδε οὔ Αροὶ. 224 ἦ μὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον" οἱ μὲν μάλιστα 
εὐδοκιμοῦντες κτὰ., ἀπ ἴογ περί ροΞξίροπεά, 1014. ΟὨ 19 Ο 8δη4 5ιρτγα 

4Ε. ΤΠε εππρῃαίϊς ρίδοε οὗ πράξεως (“1 15 αθοπέ 8δῃ ἀεΐζογε [ῃΠαἰ [Π 6 Ὺ 

ἀἰϊθεν᾽) 15 πιβαπί ἴο βιιρσεβὶ {μ6 δηιΠ6515--“ πο ἀρουῦὲ {πῸ τρις οὗ 

Ῥαπιβῃίηρ ἃ ψτοηρ δοί!οη᾽. 

ΓΕΡΑΡΤ ΗΝ α΄ 

ϑοογαίεθ ΠΟΥ͂ 8.515 ΕΠ ΠΥΡῆτο ναὶ στουπα ἢ Πᾶς ἴοσ μοϊϊηρ 

(δὲ 411 (ῃ86 σοάβ Ψ11} [Π1ΠΚ ΠΪβ5. δῖε σα] οὗ ψτοηρσία! τηδῃ- 

5'δυσῃίου, δπὰ ΔΡΡτουβ [πΠ6 οοπάποίΐ οὗ Π6 5βοη. Ἐπ ΠΥΡὮΤΟ 5ῃ 5 

[Π6 4ιυσβέϊοη : Π6 γϑβεῦνεϑ 15 γε ϑοῃ8 (ου (86 ᾿πᾶρεϑβ. 

1. ἴθι νυν: 50 ΘΟΙ8η2Ζ ΠΟΥ τεϑάβ5. ἘΠΕ τεδαϊηρ 15 Ἔα 51} Ὁ οἰ1οἰἐεά 
ἔγογῃ ἴθι νῦν οἵ Β πᾶ ἴθι τοίνυν οὗ Τ. νὺυν ΜΏΡη 1Πἀΐϊῖνα 15. δ πο] 1ς. 

ΟΥ̓ΠΕΥ ἐχϑιηρ]εβ αυοίεα ὈΥ ΘΟΏΔη2 ἔγοῃ Ρ]αΐο δὲ ἀούρ. 451 ΑΣ 
ΑἸΟΙΡ. 1114 Ὁ ἔθι νυν : ῬΟΙΠΙ͂Ο. 294 Ὁ φέρε νυν. 

2. σοφώτερος: σοφός (1Π|κε6 φροντιστήΞ) νγγ85 δἰτηοϑί ἃ ΠΟΤῚ 8 
οὗ ϑοοτγαίεβ : 566 ποίβ οἢ Αροὶ. 18 Β δηᾷ βΞιρζα οἢ 2 6. ᾿ 

τεκμήριον. Α5 ΔΟΝΙΓΑΡ τειηδυκβ, γε μαννα δῖα δὴ ἱπάϊοδ- 
οη οὗ [Π6 ᾿π4υΐγΥ ταϊβεά ἴῃ {πε ποχὲ ἴἤτγεα οσμαρίειβ. Ηδά Βυίῃγ- 

ῬΏγοΟ Ὀδδὴ 840]6 ἰο ρῖνε ἃ βαδ(βίδοϊοσυ τεκμήριον ΨὮΥ 811] {πε ροᾶβ 

ΔΡΡτονεᾶ ἢϊ5 οοπάποί, 6 ψουἹα πᾶνε Ὀδεη 840]6 ἴο βεραζαΐίβ {Π6 

οὐσία οἵ ὅσιον ἴτοτη 115 πάθος (ν]2Ζ. τὸ θεοφιλές). 

πάντες θεοί : πιἰζπους [ῃς ἀτγέῖοϊα: οοπίγασε πάντες οἱ θεοί ἴῃ 9 Ε, 

ὙΕΙ͂ 566 ποίβ. 

4- τεθνάναι 85 ραϑεῖνε ἰο {Π6 ρεσγί. οἵ ἀποκτείνω : 5686 οἡ φεύγεις 

αὐτὴν ἢ διώκεις ἰῇ 3 Ἑ ΔΡονεΕ. 
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θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος. (οιηρατεα ἰῃα δοσοιηΐ ἴῃ 4 Ὁ. 
θητεύων 15 ἸορΊοΑ!}]Υ σα θογαϊηαία ἰο γενόμενος : “Ῥεΐπρ' σΊ ΠΥ οἵ τηδη- 

5] ρου ΨΨῈ116 ἃ ἀαΥ Ἰαουτετ᾽. ᾿ 
6. φθάσῃ τελευτήσας: [πΠ6 νγνοτ5 Δ]τηοβί βυρρεβ {Παὶ με ἀἸθά οὗ 

᾿ ραὶ ρυΐροβα (ΠΚε ἃ ΟΠ πδιηδη) ἰο βρί[ε ΕΣ ΠΥ ρῃτο᾽ 5 (αἰ Πευ. 
γ. ϑεσμά: 56:6 οἡ τῶν δεσμῶν ἀποθνήσκει ἴῃ 4 Ὁ. ὙΤΠα πομῖ. 

(4ςς.) ΡΙυγ. δεσμά 15 5414 ποΐ ἰο οσσαγ εἰβενῃοσα ἴῃ Ρ]δίο. 

ἐξηγητών : Ξ5Ξε6 οἡ 46. Ηδεῖὰ {Π6 ΘπΕ γα οΟ]]ερε 15 Δ]1π464 ίο: 
1ῃ 46 ΟὨΪΥ ὁ ἐξηγητής, ῬΡτοΟΌΔΌΙΪΥ {Π6 ρτεϑιεηί. 

9. ὀρθῶς ἔχει. Ἠ!ΤΞΟΠρ' τες ἔχειν : Ῥαϊ {π6 ὡς οὗ ὡς πάντες 
θεοὶ ἡγοῦνται 15 5111] οαγτεα οη. Νοίϊοα {π6 σοηίεπηρὶ Ἔχργεββαα ΌῪ 

τοῦ τοιούτου δή Ἰυδὶ ἀΌονΕ. 

το. ἴθι τες 81}]ς5 ἴθι νυν νχὶ [ἢ νυν ἢ ϑοογαίθϑ᾽ ἀρρεαὶ] Ρερδῃ. 

11. παντὸς μάλλον: “τηοτα ἰπδῃ δηγ τη σ᾽ 15 ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ τι5684 9. Β 

ῬΥ ΡΙαίο ἴῃ ἐμε βεῆβε οἵ “αϑϑυγεάϊγ᾽. 8ὅ6εεὲ οἡ Οτϊϊο 4908. Τῇε 

Ρἤταβ6 15 ΡΙΟΡΔΡΙΥ βαεοίεα Ποῖα θεοδιιβα πάντες 15 ἴο [Ὁ]]ονν : “Ῥεγομάᾶ. 

αἰ ἀουδὲ αἰζ [6 σοάς εἰο.᾽, 

15. αλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον κτλ. ἘΠ ΎΡῆτο αναᾶθϑ {ΠῸ αἰ ΠΠοαΠΥ 
αἰζαυ {Π6 τιϑι18] [5ῃϊοη οὗ βε! οοηπάθδηοα ΠοΟηρ]ιι5θεα. “1 σου]Ἱαᾶ δῇ 

Ιου] : Ῥαΐ 15. πο πιεγα Ῥαραίε}]]θ, δῃηά 1ὲ ννου]α ἰαἶκα {ἰπ|6΄. 80 ἴῃ 
148 ΨΏδη Πα τείγεαίβ ἴον {πΠ6 βεοομά τπ|6: καὶ ὀλίγον σοι πρότερον 

εἶπον --ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς πάντα ταῦτα ὡς ἔχει 
μαθεῖν. ῬΙαίο ῥτοΐίεβϑεβ σοηϊειηρί οσ {ῃε ᾿δῇ ΨὴΟ ᾿ὰ5 σχολή ἴοτ 
“ΡΠ ηρ αἸβδυθηοοβ Ὀαίννεεη ἔνγο ἄδργεεβ οἵ [Π6 1ῃ ΠΗ] ΕΒ: ΓΔ }}0Ὁ 

5128], 5 Οἢ δ5 ἃ ἰοῦδσοο ρὶρε οὐ ες Ἀοπιδη ΕΤΉΡΙΓα, ἃ τ] ὴ οἵ 

ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟΥ 8 Πα] 6ϑἰιοἱς᾿ 5 ἐπα ᾽᾿, δῃα ποηβ ἴο ρῖοθε ἃ 4υβϑβίίομ ἴο [Π8 

Ῥοίίοη. ὅὅε6 Τμεαθί. 172 Ὁ [01]. οὐ {πε σχολή οἵ (με ίτὰε 

φιλόσοφος. 

τό. ἐπεί : 55. γγεσα ἴπετα {ἴτη6. Ηδετα ἐπεί 15 νἱγίπα !]ν ἐααϊναϊθηΐ 

ἴο “ΔΙ ΠοῸΡἢ ἢ : 566 οἢ 4 Ὁ δρονα. 

ἐπιδεῖξαι: Ξιιρρεκίς ἃ Ιοῃρ,, βου δὲ ὙΊ ΠΥ βουτηοῃ, ταί μεν (8 η 

ἃ. οοσοηΐ ῥτοοί (ἀποδεῖξαι),ἹΎ Τὴ ψογὰ 15 σὑερι Ὁ υϑε4 οὗ ἃ 

Βορῃϊϑεῖς αἰθρίαν (ἐπίδειξις). Ῥγοί. 347 Β ἔστι μέντοι, ἔφη (ὅς. 
Ἱππίας), καὶ ἐμοὶ λόγος περὶ αὐτοῦ εὖ ἔχων, ὃν ὑμῖν ἐπιδείξω, ἂν 

βούλησθε. 

18. μανθάνω" ὅτι κτλ. ϑὅ6ε6 Οἡ 3 Β. ΤΠ βοηΐεποα ρῖνεβ ἃ 

. βδτοαβίῖο Γεάβοη ΤΟΥ Ἐλα ΠΥΡΉτοἾβ οὐκ ὀλίγον ἔργον. ϑοοτγαίεβ ργείθηϑςε 
ἴο Ὀ6 τεδαγ ἴο ρίνε Ἐπ ΠΥΡΗΓΟ 85 ταποῇ {ἰτπη6 5 {πῈ Ἐπ ἫΝ σοι 

8|Π1ονν Πΐτη. 

19. ἐνδείξει. Νοίϊοε {παὶ 1 15. ϑοογαίεβ. ΠΟ τι565 ἜΗΕ ἘΣ 

“2 



. ' ὙΥΉΝ 

γ8ὃ ΜΝΟΖΤΕ ΟΝ Ὁ 8’ 

ΕΛ ΒΥΡΏτο ΨηΟ 58γ5 ἐπιδείκνυμι: 566 Ἰαδὲ ποία θὰ ομθ. ἄδικα Ὀγ65- 

ΘΠΓ]Υ 5. “Π]ΠΕρα] 85 ν᾽ 61] ἂ5 “ψγοηρ᾽. Ἢ 

20. οἱ θεοὶ ἅπαντες: “1Πε6 σο(ϑβ οὨε δηά 4]1᾿ : {π6 εἰηρῇαβὶβ δά ας 

ἴο ἴΠ6 'τοῦγ. Οἡ [Π6 διί[ο]86 5βε6 πάντες οἱ θεοί Ἰῃ 9 Ε' πα ποία. 

22. ἐάνπερ ἀκούωσί γε: ΕΓ ΠΥΡὮ ΤΟ ἔδατϑ ᾿ηἰουγαριίοηβ: Ἰη4 664, 

1|κῈ Ῥῃοοίοῃ, ΠΕ δἰιηοβί τεσαγάβα [δῆ ἃ5 ἃ ριοοῖ οἵ ἢΪ5 τηϑυ : 566 

2 6 καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν θείων, -- 

καταγελῶσιν ὧς μαινομένου. 

(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 

Τῃ (Πϊ5 ομαρίου Ἐα ΠΥρῆτο αἱ Ἰαϑὶ ειηθ πᾶς ἢϊ5 ἀεβηϊοη {Ππ5: 

ἩοΙΙη655 15 ψΠηδΐ 411] (ῃ6 σοάβ ἰονε, πῃ ο] 1] 685 ναὶ 411 {Π6. σοάς 
Ὠαία. 

09 1: ἐανπερ εὖ ϑοκῇς λέγειν. ΤΗΕ ΑἰΠεπΐδης ΠΠκεᾶ ἀρονα 81] 
{Π1ηρ5 ἃ οἰανεὺ ογαΐου : 5ε6 ΑροὶἹ. 17 Α μάλιστα δὲ αὐτῶν ἕν ἐθαύμασα 

τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι, 

μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε, ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. 

2. ἐνενόησα. 80 Β: Τ' μας ἔχομαι : “ῬΕΥΠΔΡ5᾽, βᾶγ5 30] 82 

“ΠΥ 1ηἰογροϊαίίοη, οὐηρ ἴο [η6 σοηϊνε᾽. Τὴ σϑηϊῖνε 15. οἵ 
οουγ86 ἃ σῇ. Δβο]αίθ. Ξ 

2. καὶ πρὸς ἐμαυτὸν σκοπῶ. Α [Δ᾽Ή1]Π1δγ ᾿Ἰποιάεηΐ νν ἢ ϑοογαίθϑ : 

ΒΟΠΊΘΙΠη65 15 εαγηδϑὲ ἐπουρῃΐ τοοίϊθα ἢ ἴο ἰηε 5ροί (ϑυηρ. 174 

Ὁ), ΟἹ ΟΠ ΟὐσοδϑΙοΏ, ἰἰ 15 5814, ἴου ὑννεπίγ-Ουῦ ΠΟουΥ5 (ΘΥΠΊΡ. 220 8). 

ΤΠΒ συμπίαχ 15 δἃ5 ἴῃ Αρο]. 21 Ὁ πρὸς ἐμαυτὸν ἐλογιζόμην : (ῆ6. ἐρὸ 
5. 85 ἴ νεσα αἰνιἀβα ἰηΐο ἅνο είηρβ, οὔθ οὔ ψηοπὶ (8115 ἴο {Π6 

οἴμει. 80 ΡΙ]αίο υδεᾶ ἴο 540 ἐπαὶ βοιιρης νγὰς {Π6 508] ἰβ!κίηρ' ἴο 
Ἰ[561{: Ὑπεδεί. 189 Ἑ τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἄρ᾽ ὅπερ ἐγὼ καλεῖς ; τί 

καλῶν ; λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν 

σκοπῇ: ϑΟΡἢ. 263 Ε: οἷ. ΡΒΠΕΡ. 38 Ὁ. ὍΤῆε 58η16 561 ἀἰββεοίίηρ 
Ῥιόοθβ πῃ άθ}]165 (ῃ6 τηδδηϊηρ οἱ {Π6 1 δἰ νγοσὰὰβ ερϑϑοῖμς δπά 

εογ15εἼε7ι215 (Ξε6 ΝΑΙ 65 }1ρ᾽5 Ῥαβθαρεβ ἴον Τχδηβίαιίοη ἰῃΐο 1ιαἰϊη 
Ῥγοβε Ρ. 14).- ΠΣ 

εἰ ὅ τι μάλιστα: 566 Οἢ 4 ἢ ἅονε. 
5. οἱ θεοὶ ἅπαντες : 5ε6 Οἡ 9 Β ἀηά 9 Ε. 

6. τί μᾶλλον κτὰ. ϑοογαίεβ ρῥγοσεεάς ἴο 5ῃεν ΕΠ υρΡῆτο {παῖ 

τὸ θεομισές ἀπ τὸ θεοφιλές ἀγα. ΟὨΪΥ ἀερϊαΐϊορΐς οἵ τὸ ἀνόσιόν τε καὶ 
ὅσιον : Με απί {Π 61} δϑβθησα. 

8. τοῦτο τὸ ἔργον νἱΖ. γοιιγ [Δ[ ΠεΥ᾽5 δοὶ οἵ τη ηϑ]υρηζςεσ. 
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9. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ -- ἐφάνη. ΤῊΪ5 ράββαρε 15 τηοβί ἀϊῆσα]. 

ὝΠΕΥα 15 50 ἱπηροτίδηϊ ναγίϑηΐ ἴῃ [Π6 Μ85. 

γε 5141} Ῥεϑδὲ πηἀοχβίδηα {16 τηθδηϊηρ ΟΥ̓ γτεσαρ!ἐυ]αἰησ (ἢ6 

βἰπαοη. ϑοογαίθβ βαὺβ ἰὴ εἴδξοί: “Ἔνεη βυρροβίῃρ 1 δἱΐονν {πᾶΐ 

αἰ τα σοάβ μαΐθ γουγ [αἰ 615 δοΐ, δα νγα ΔΩΥ ΠθδΥου ἴο {Π6 ἱκπον- 

Ιεᾶρε οὗ τὸ ὅσιόν τε καὶ ἀνόσιον᾽ὺ ὙΠαΐ Ὦ15 δοί 1] 6 θεομισές 1 
δῖ ΜΠ ηρ ἴο 41|1ὸνν: θαι ((Π15 15 [6 ᾿τηρ]16α Δης 6515 ἴο θεομισές 
μέν) “15 1 ΠΘΟΟΈββϑα !γ ἀνόσιον ἢ 15 θεομισές οἵ [πε 455έ:6 οἵ ἀνόσιον, 

ΟΥ̓ 5 ἰξ ποῖ ΤΠΘΙΘΙΥ ἃ πάθος ἱπεγεοί  ΤῊ15 νν1}} θεϑί θὲ βειεά, 1 ννε 
ΤΟΥΓΊΔ ΠΥ ἀιηεπα γουγ ἀδβηϊοη ἰο “ψ ημδὶ αὐ ἴῃ 6 σοάβ ἰονα 15 ὅσιον, 

δηᾶ Μηδὲ (ΠΕΥ 411 μαίβ ἀνόσιον ἀπά εχαπηΐηα ἰξ ἴῃ [15 διηθπάβά 

ζουτα ἡ. Ὑμαὶ 15 ἴο 580, ϑοοζαίες 15. δῦοι!: ἴο ροϊπηΐ οαυΐ ἃ πον δηά 
ἸΠΟΥΘ ΒΕΥΟῚ5. ΟΥΓΟΥ ἴῃ ΕΓ ΠΥΡηγος ἀεδηϊίίομ, ὄνεῦ ΨΏθη 1 15 

σοῃδίγαεα ἴῃ 115 τηοϑὲ Τνουσαῦ]ε ΠΙΡΉϊ : νὶΖ. [Πα 1 ρα 5 ἴῃς πάθος ίοΥ 

{πε οὐσία. ΤΠὶβ σΠπαρίει ἰπεγαίοσα 15 [Π6 ἰγαῃϑιοη ἴο (ῃ6 [ΟἸ]ον Πρ 

ἴννο οῃαρίειϑβ. 

Βυΐ ψηδὶ οὗ [πε ννοτάβ ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ 

ὅσιον καὶ μή" τὸ γὰρ θεομισὲς ὃν καὶ θεοφιλὲς ἐφάνη [ Ὅε]ϊανε {Π6Πὶ 

ἴο παγα Ὀξδδθη ἱπίεγροϊαϊεα ὈΥ βοῖης βοῦῖθα ψη0 [α1]εα ἴο συδβρ [Π6 
. Βυαἰοη. ἘρΙ, οἡ ἴπΠ6 βυρροβι(ίοῃ μαΐ {ΠπΠῸῪ ἀγα σβεηυϊηθ, τούτῳ 

, Τηβί ἤᾶνα ἴου 115 δηϊεοςάδηξ εἰϊμεν (α) θεομισές οὐ (ὁ) τὸ ἔργον. - Τί 

(α), πεπ Ῥ]αΐο 15 σα !]Υ οὗ ΠπογοιΡὮΪΥ σοηπιβεά {Π1π]κῖπσ. ΤῊ ΟἿΪΥῪ 

αἰσυμηθπί οἡ ΨΏΙΟΝ ἀνόσιον Ὠᾶ5 ζήϊεγίο Ὀξεη ἀεπιθα ἴο θὲ 1ἄδηίοαὶ 

ΜΙ θεομισές, ἰ5 ἴμαὶ 411 [ῃ6 σοάς 4ο ποζξ δία ἴῃ βατὴβ {Πίηρ, ΟΥ̓, ἃ5 

{Π6 ἜΧχρ᾽ αμδίοσυ οἰδυβα Ρυβ 1 ΡΥΘΒΕ ΠΥ, τὸ θεομισὲς ὃν καὶ θεοφιλὲς 

ἐφάνη. Βαϊ [Π15 15 1ι5ὲ ἴπ6 δὐρυσαεηὶ ψῃ]οἢ Θοογαΐθβ ἢ85 ἀβοϊαγεά 

{μὲ Ἠ6 15 τεδάγν ἴο σίνε ΠΡ: πε ψ}1}] δον, ἴου ἀτραπηεη 5 βαΐζε, {Παὶ 

αἰ ἴῃ σοάβ ἐὧο μαῖα πε δοῖ οἵ ἘΠΊ ΠΥρητο᾽β [αἴ μοσ. Μοτγθονοσ, 1 15 

ἸΟ] ΕΓ Ὁ]8 ἴο μᾶνα ἰῆτεθ οαβεβ οὐ {π6 ριοποὰη τοῦτο ΜΙ ΗΪῃ ΙΟυΣ 

11π65, υμεσγεοί ἰῃ6 ἢγϑε δπα {ῃϊγτά τοίου ἴο 1Π6 βϑϑιὴβ {πίηρ, δηᾶ 

1η6 βεοοῃά ἴο βοιμειῃηρ ααἰίς ἀϊῆδγεης. [Ι͂π {μῈ {Πϊγτά ρῥ]αςε, ὥστε 

Ῥείογε τούτου 15 ΠΑΥΑΪΥ 1ηἰ6]1}1Ρ10]6 Ἔχοθρὶ οα {Π6 βαρροβιίίοι {παῖ 

ἀλλὰ γὰρ---ἐφάνη 15 ΕἸΓΠΘΥῚ 5ρυγίοι5. ΟΥ̓ 656 ἃ σομΊρ]οῖα ρθη ϑίβ. 

1ΠῚ ἰμεγείοσα θεομισές 15 ἴῃ6. δηϊθοδάθηϊζ. ἴο τούτῳ, ἴΠ6 επίϊγα οἰαῦβα 

Τηδὶ Ὧς τα]εοίε. ΤῈ πονγευεὺ {πΠ6 απίβοβάςηϊ 15 (ό) τοῦτο τὸ ἔργον, 

85 ϑοθδηΖ Ὀείϊανεβ, [6 Δηοί ΠΟΥ υἱενγ 15 ροβϑίθ]θ. Τὴδ τηεδηΐηρ' 

11 (Πδη Ῥὲ: βιρροβε 1 δ]1ονν ἱμαΐ 411 {μὲ ροάβ μαίβ {π|5 γιά 

2αγίϊειίαγ αεὲ οἵ γοῦν ἰαϊ μευ β, γεὶ ἄοεβ {815 ὈΤηρ τ5 ΠΘΔΥΕΥ ἴο ἃ 
ϑεηόγαὶ ἀεβηϊ(Ιοη οἵ ρθε δηα ᾿τηριείγ  ΤΠδὶ 15 ἴο βαὺ, ϑοοζαίεβ 

ο΄ {ρε]5 ἰμαὶ ἘΜΕΒΥΡΗτο μὰ5. ποὶ γεῖ βμδίζεῃ Πἰπιβθ! οἶδασ οἵ 186 
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ῬΕΙΒΟΠΔΙ 6]επηθηΐβ ἴῃ (ἢ6 οαᾶ56: Π6 15 5{1}} δηοπογθά ἴῃ [η6 Βδυθουῦ 

οἵ “ΡΙεΕΙγ 15 ἀοίηρ ψῇῃδὶ 1 διὴ ἀοίηρ πον. ὍΠὲ τϑίογεησθ ἴῃ ἄρτι 

Ὑν1}}1 ἴῃ (μα οαβα 6 ἰο {π6 γε[αϊϑίίοη οἵ ΕΠ ΠΥ ΡΉτο᾿β Αγοξ αἰζοιηρὶ 

ἰῃ 6 ἢ. Τῇϊς 15 ϑοῆδῃζβ νίενν δηᾷ βεεπη5 δἱ ἢγϑί βίσῃϊ ἴο θ6 5ὰρ- 

Ρογίεα ὈΥ [Π6 εἰ ρῃδϑίβ οἡ τοῦτο δῃᾶ τούτου ἴῃ [6 νγοσγάβ τοῦτο 

τὸ ἔργον, αῃα ὥστε τούτον ἀφίημί σε: οὐ ἴππ6 οἴμοι Παηᾷ, 80 ἴδ. δϑ 1 

οδἢ 566, [Π616 15. ΟἹ ΘοῃδηΖ᾽5 ὙἹΕν ΠῸ Δη{{{Ππ6515 Ἰαίεηί οὐ Ἔχργεββεα 

ἴο {Π6 μέν αἰίεγ θεομισές, ἀῃ ἃ ἰἢ6 ρΡοϑβιίΊοη οὗ [πε νγνοσγάβ 1ῃ ὡς οἱ θεοὶ 

ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδικον εἶναι 5565 ἴο 56} 

{Πδΐ τἸηοῦα δ ρ μδ515 νγὰϑ5 πίε ηα θα ἴο [41] οῃ οἱ θεοὶ ἅπαντες δ Οἡ 

τὸν τοιοῦτον θάνατον : τηογξονου, ᾿{ [μ6 δης{Π6515 15 Ὀείνγεθη {Π6 

Ῥαγίϊουϊαῦ δηα {Π6 πηϊνοβαὶ, χα 5Που]4 ἐχρεοῖ [πε ϑίδίεηδηΐ οἱ (ἢς 

ὈΠΙγΕΙΒ8] ῬΥΘΒΟΏΓΥ ἴῃ Ὁ ἴο δὲ τηοΐβ βρμδίϊς 6.Ρ. πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἀν 

πάντες οἱ θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιά ἐστι κτλ. Ἐνεη Οἡ ΘΟ δηΖ᾽5 δβχρ᾽δηᾶ- 

[᾿οὴ 10 15 ΠΟΘ ΘΘΑΥΥ͂ ἴο το]εοί [ἢ νογάβ τὸ γὰρ θεομισὲς ὃν καὶ θεοφιλὲς 

ἐφάνη (53ο ϑο,δηζΖ, [Ὁ] οννησ ΚΙ]εἰβι), Ῥδοαιβα {Π6Ὺ. τεΐεσ ἴο [Π6 

τοίαἰαίίοη οὗ [6 σεεογι ἀο πη 1 οη; νυ πογεὰβ (Ομ ΘοῃδηΖ5 νιον) (Π6 

τείεγεηοα ἐπγουρηοιυΐ 15 ἴο [Π6 ἢτϑί. ϑομδηζΖβ Ἐχρ δηδίϊοη βαϊί5 (Π6 

Ῥάᾶβϑαρα ἴαίζβη Ὀγν 1(561{ αυἱΐε νν6}}: Ὀὰΐ 1 βεοὴβ ἴο τη6 8. ἤδνν 1 

ῬΙαίο᾿ 5 αὐί, 1 δἱζεγ {π6 ἢγϑί ἀβπηϊῖὶοη μὰ5 Ὀθθὴ ααϊία γεαἰθα οὴ ἴῃ 

σγτουπά οὗ ρυζιίηρ (6 Ραγίσι]δι ἴοσγ ἴπ6 πηίΐϊνοιβαὶ, ἀπα ἢ Εἰτοῦ 

Ῥοϊηίβα οὐὖἱΐ ἴῃ ῃ6 βθοομα ἀδπηϊίοη, ἢ6 5ῃου]ά Παρ Ῥδοὶς ἀρϑῃ 

ἀροη [Π6 ἢχϑί ἀθπηϊίοῃ, νυὶπουί αἱ {η6 βαῖὴς {1π|6 ρσαραγίηρ [Π8 

ὙΑΥ (45 1 σοῃοεῖνε ἢ ἴο ἤᾶνγε ἀοη6) ἴοσ αἰβοονευίηρ' δηοί ΠΕΥ 
ΘὙΪ νου 5 ΕΥΓΟΥ ἴῃ [Π6 56οοηά. ν 

11. ὥστε τούτου ἀφίημί σε. τούτου 5.. τοῦ ἔργου: νἱΖ. γοῖ. 
[αἰ μετ 5 δοί. ἀφίημι 15 8 Ἰεραὶ (δύῃ [ου δοαυϊίηρσ: Κδρ. ν 4518 

ἀφίεμέν σε ὥσπερ φόνον. 

οΟῬΌ 12. εἰ βούλει. Αϑπγπάείοῃ 85 ἴῃ 8 Ε πράξεώς τινος πέρι ν. ὨοΐΘ 

ἴῃ Ιοοσβ. ξετε Τ' 85 καὶ εἰ. 

ἡγείσθων : [ῃ6 Μ85 πᾶνε ἡγείσθωσαν, οσογτεοίεα ὈΥ [Π6 56οοπά 
Βαῃὰ ἴῃ Β. “Ὁπηε Τπηροταίϊνα βυῆχ -ωσαν ἀοα5 ηοΐ ἀρρδδγ {1Π] 300 

Β.Ο. Τὴ] [με ὴ ψε πηθεῖ οὔἱΥ ΙΓ ἰουτηβ ἴῃ -ῶν (-ντων -σθων)ὴ ΤΠ6 

Ρτοροχίίοῃ ἴῃ {πα ἔγεαθεπου οὗ {πε ἴνγο ἐουτη δίῃ ἷ5 : 

ἂ 

Βείοσε 200 Β.σ. -ων : -ὡσανΞΞῚΙ1 : 0 

ΑἸεΓ 300 Β.6. -ων : τ-ωσαντξ 3 ς. 22", 

Μεἰβέδυμαμς Οτατηγηδίῖς ἄεγ Αἰξ. Τηβο τ θη 3 Ρ. 132. Οὐθεὶ (Νον. 
Τβοῖ. Ρ. 327) μαᾶ δἰγεδάν ταπηαυκοά ; ““Ναπαπδῃ αἀἰχοέαηΐ Αἰῃθηϊ- 
6η565 κρινέσθωσαν---5εα κρινέσθων ΟΥ̓ΛῊ 65᾽᾽. , 
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18. ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο κτλ. ϑοοταίος 5ιισσοβίς {παὲ (Π6 ἀεβηϊτίοη 

5ῃουα 6 διπθηεα 50 8ἃ5 ἴο [θην ΠΟ] η 655 ἢ ψν ῃδί αὐ 6 σοάϑ 

ἴΙονθ. 7 β8οῖηβδ δχίθηϊ (Π15 15 δὴ δρρυοχιπηδίίοῃ ἴο Μομοί οίβη; (οΥ 

Ἷ πάντες οἱ θεοί ΔΊνγαγ5 ἀρίεθ, ἴπθη {ΠΕΥ̓ δῇ βϑβϑθης δα! } γ οπς (τὸ 

θεῖον); αἰ πουρὴ ἰπ {πῸ τνογὰβ5 ὃ δ᾽ ἂν οἱ μὲν φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν 

᾿ κτλ. α ἀἰνευδιίυ οὗ νίενν 15. 511} ρειτηϊ 6 ἴἰο (Π6 τ. ἘῸζ ἐπανορθώ- 

μεθα ἴο]]ονεα ὈΥ͂ ἃ οἰαιιϑβα σίνίησ ννηδί 15 δβϑβεγίβα, πο ψνῇηδί 15 

᾿ σογζδοίβα, 566. οἡ διαφέρεσθαι ὡς οὐ ἴῃ 8 Β ἀρονα. ἐπανορθώμεθα 

(ςοη]. 4611.) 15 ἃ Ῥρυόθδῦ]β τεβίογαίίοῃ ἰοῦ ἐπανορθούμεθα οὗ Β δηά 
Τ᾽: Ρυΐ ἐπανορθούμεθα 15 ποῖ ΠΕΟΕΒΒΔΙΠΥ τΟηρ, 5ησα ατξαῖς 5βοπλθ- 

Εἰπη65 1565 {πΠ6 ργθβθηΐ ἡ ἤθυ γγχα 5ῃου]ά τι56 (Π6 [πΐαγα, Θβρβοῖδ ]} Υ ἴῃ 
αααϑίίοῃβ 6.5. ᾿ἀερ. 1.373 Ὁ ἢ πῶς λέγομεν; 566 α'5Ξο Κὐμηοτβ αΥ- 

Οτδιητη. 11 Ρ. 120 πα οοιηραζε ποία οἡ ἀποδεχώμεθα ἰηΐτα ἴῃ 9. Ε- 

ῬγΕβΈΠΕΪΥ λόγῳ 15 5: ΠΠΡῚΥ “ἀεβηϊοπ᾽. : 
15. ὃ δ᾽ ἀν-- ἀμφότερα. ΤῊ15 οἰαιῖις6 ἰ5 γβδ ΠΥ ἰδηίδτηουηί ἴο ἃ 

ΘΓ ΠοΥ οὗ πΠ6 ἀεβηϊίίοη, 1[ ἀμφότερα 15 ἰΔίκοῃ 56Υ ΟΌ5]γΥ : ἃ ἰπἱπρ 

σδπηοί θ6 οί ΠΟΙΥ απμὰ ἀηῃο]γ. Βαΐί οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα 15 ΟὨΪΥ ἃ 

ΔΥ οἱὗἱ βαγίῃηρ ἰμαῖ γνπεῖα ἴΠπ6 ροάβ αἰῇδυ ἴῃ {Παῖγ ΠΠ|κ65 δηα 1511 65, 

μα ΕΓΘ 15 ΠῸ απαϑίϊοη οἵ ἢο]π655 ἰηνοϊνθά. ἘῸΓ [ῃ6 δχργββϑίοῃ οἵ, 
ἜΕΡ. Π| 365 Ε οἷς ἢ ἀμφότερα ἢ οὐδέτερα πειστέον. ὙΠῸ ΡΙυΓᾺ] 

15 ταραϊαῦ: ἴῃ ἀμφότερα ἰἰ 15 Ἰορίοα!}}Υ τῖρῃῖ, μνἢ1]16 ἴῃ οὐδέτερα ἰἰ 15 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἄπ ἴο 4 ἄδθϑίγα [Ὁ ὉΠ: [Οὐτἱγ, τηαάθ βαβίου ΟΥ̓ {π6 ατεεὶς 

ἰδ β ΠΟΥ ἴο 56 πειιίου ραν ]5 ἃ5 ἃ βίηρίε ποίϊοῃ (φανερά ἐστι 

εἰς.), 85 ἴῃ [Π6 οδβα οἵ τὰ ἕτερα (θάτερα) Ῥῃδβεα. 68 ὁ φιλοχρήματος 

καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ καὶ ἀμφότερα. 

19. τί γὰρ κωλύει. ΕΓ ΠΥΡΏγΟ ἰ81κ5 ψΊ ἢ [6 αἰγν ἴοπα οὗ ἃ 

ΙΏΔΗ ΨΏΟΒΘ τηΪη4 15 Δἰγεδαν τηδάθ ἃρΡ. δ βἀϊίοῖβ φαοία ἀῇ αχϑοῖ 

8116] ἴγοτῃ Ομδγμ. τ63 α τί γὰρ κωλύει; ἔφη. οὐδὲν ἐμέ γε, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλ᾽ ὅρα μὴ ἐκεῖνον κωλύει κτλ. 

20. τὸ σὸν σκόπει εἰ : 15 ἜΧΘΟΙΥ Εααϊναϊεπί (45 Θ᾽ ΠδηΖ Γειηδ 5) 

ἰο σκόπει εἰ σύ γε. 

21. εἰ τοῦτο ὑποθέμενος. 566 οῃ 6 Ε, ᾿ἰπ6 29 ἀῦονβ. οὕτω 511Π15 
ὉΡ ἴἢ6 Ῥδυ( ΟΡ 4] οἰαιβα τοῦτο ὑποθέμενος. ΤΠΘ τἰϑᾶρα 15 [τεχαδηΐ ἢ 

ΡΙαΐο 6.0. αοτρ. 457 Ο οὐ ῥᾳδίως δύνανται--- μαθόντες καὶ διδάξαντες 

ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσθαι τὰς συνουσίας: Ῥτοΐ. 3τὸ Ὁ 6ζ αἰ. 

23. ἀλλ᾽ ἔγωγε φαίην. ΕαΙΠΥΡῆγΟ ποὺ βίαίεβ (Π6 δπιεπάβά 9 ΚΕ 
ἀδβηϊίοη νἱζ. : “" ΗΠ 655 Ξε νναΐ 411 {ῃ6 σοάβ ἰονε: ψῇῆδί 84}} (Π8 

σοάϑ αίε ξξ αῃΠΠ011Π 655. 
24. πάντες οἱ θεοί. το 9 Αἴοο Ε5ὶ Ψὰ πᾶ πάντες θεοί ἴΟυΥ 

Εἰτηθ5 (Α, Β, Ὁ, Ε): πάντες οἱ θεοί ἰνγῖςα (Ὁ, Ε), οἱ θεοὶ ἅπαντες ἰνγῖς 8 
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ἀξ πὰ ΔΌΤΕ ΟΝ. τ ΨΚ 
(Β, 6). Α 5ἰπᾶγ οὔ {πεβεὲ ραββαρθϑ 5ῃεν5 (πὶ πάντες θεοί ἀπὰ πάντες 

οἱ θεοί ἀἸοΥ Ἰδὲ δ5 “411 σοάβ᾽, δπᾶ “811 [πΠ6 ροάϑ᾽ : [μ6 Ἰαἰίευ 15 {Π8 φ᾿ 

ΤΏΟΥΘ ΤΕΡΊΌΪΑΥ Πα [ΟΥΠῚΔ] ἜΧΡΥΘββίοη, ΤΟΥ νΒΊΟἢ. τϑάβοη ἰΐ 5 θεᾷ π΄ 

[πὲ ϑβυρρεδίοα ἀςβηϊίίοη (0) ἀπά ἴπ {πεῸ ἢτβί ρατί οἵ ἘΠΙΠΥΡΉΓΟ᾽ 5 

[ογηλα] βἰδίεμηεηΐ ἰπεσγθοΐ. οἱ θεοὶ ἅπαντες 15 {Π6 τηοϑβί ΕἸ Βδίϊο. 

27. οὕτως--ἀποδεχώμεθα: 580 Β. Τ' Πᾶ5 ἀποδεχόμεθα : 5εὲ6. Οἢ 

ἐπανορθώμεθα ἴῃ Ὁ αῦονε. Ἡΐτα ἴΠ6 Θοη]. 15 οἵ σουγ8586 ΠΕΟΘΘΘΑΥΥ͂ Οἢ 

δοσοιηΐ οὗ [Π6 ρῥγεοβάϊηρ ἐπισκοπῶμεν. ἀποδεχώμεθα ἴτπι {Π15 56 Πη56 

ΤΕΡΈΌΪΔΙΠΥ ἰἀ|κ65 ἃ σϑηϊίνγε: 5.1 ΟΕ]Υ 5ρεδκίηρ τοῦτο 15 σαΥΥ]6α Οἢ 85 ἴΠ6 

αϊγεοὶ ομ]εοϊ, δῃά {6 ρεῆ. ἀερεμᾶβ οὴ ἀπο-- οὕτως 15 ᾿ΒΙΠἸΡΙΥ ἢ 

ὙΠ ΠοὰΣ τοῖα αἄο᾽ 45 ἴῃ ῥᾳδίως οὕτω ἘΔΡ.Ὶ 378 ἃ δηᾷ ϑυπρ. 

176 Ε οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. ; 

28. ἐὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν οὕτω. Βαϊ ῥργεοΙ5εῖν 15. ἴῃς 
Τηθδηϊηρ οὗ τὶ δηα [Π6 ταίεσγεησα ἴῃ οὕτω 1{Πς ἰεχί 15 τὶρῃΐ, (Π6 

δι [πϑί]οη 15 (15. Α τηδῃ ι.ι565 ΕΟΓΠΥΡΉτΟοβ ἀεβηϊ!οη 85 15 λόγος, 

Δα δββοῦίβ [πὶ ἃ ραγίσα]αγ οὶ (τι) βαῦατοα ἢ (ἢἰ5 ἀεβηϊῖοη 

(ἔχειν οὕτω) 1.6. 15 θεοφιλές οὐ θεομισές (ἃ5 ἘΜ ΠΥΡΉΤΟ ἀβϑοσίβα οἵ ἢϊ5 
[Αἰ ΠμοΥ 5. δοι): ἂῦα γα ἴο δοοερί {ῃ15 οὐ ἢ15 ψοχά, οὐ ᾿ησαῖτα ννμδῖ 

56η56 {Π6ύα 15 ἴὴ ψγηδί μῈ βαγϑῦὺ [{ ἴῃε ]Ἰαἰίθσ, νγγαὲ 5ῃου]α 5111] αϑὶς 

τυῖγ 1ἴῃ15 Ῥαυίϊοα αν δοΐ 15 θεοφιλές (θεομισές), απ νχε 5ῃοι] ργορδΌΪΥ 

(α5 [ῃ6 πεχί ομαρίεσ 586 ν)78) ΡῈ ἰοἹά, Ὀεοδιιβα ἴἰ 15 ὅσιον---80 [ῃδῖ ὙῈ 

5Π0114 ὈῈ γενοίνιηρ ἴἢ ἃ οἰτ01]6. Τηδ τοϑα]ς νου] ΡῈ ἴο 5Π6 7 τι5 

{παΐ ννγα μᾶνβ ποῖ γεῖ γεδοῃεᾶ [Πε οὐσία οἱ ὅσιον (ἀνόσιον), Ὀπΐ ΟὨΪΥ ἃ 
πάθος [μετεϑοΐῖ. Τὸ ομηϊ τι νψου]ᾶ τηδῖςα ἴῃς ἰδχί θαβίθσ, θαΐ 1 ἄο ποῖ 

(Π1ης {115 ἐχρεάϊεηϊ ὩΘΟΘββασΥ. 

29. ἢ σκεπτέον τί λέγει ὁ λέγων; ΤΠε παεβίϊοη ἢ ΠΟ ἢ 
Θοογαῖθβ θεραη (οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο!) 15 τεηθνγεᾶ : (Π6 
ΟΥΕΟΥ 15 αὖ α. ΒΥ (Πϊ5 τηξϑῃβ νγὲ δύϑ ἰεα ἴο ἜἼεχρϑοΐ δὴ αἰῆιτηαίϊνε 

ΔΏΒΥΕΙ. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ ἃ τλογὰ εἰαϊροζαία Ἔχϑιηρὶα ἰὴ ΟἸΐο 49 Α4--Β, 

Ὑ ΕΓ, 566 ποία (Π1π6 14). ; 

ΟΗΆΛΑΡΤΕΝ ΧΙ: 

τε δηῃᾶ ἰῇ ΧΙ, ϑοοζαίθς ἰθϑίβ {ῃΠ6 διηθηάεα “εβηϊίοη. [Ἷπ 

[Π6 ργθϑεπί οπαρίοι, ἀτραϊησ ΠῸμ δηδιορΥ, ἢ6 ϑῆθννδ ἰμαΐ ὅσιον 15 

ποὶ θεοφιλές, Ὀεοαιδβε τ Π116 ἃ φιλούμενον ( Βετεοῦ θεοφιλές 15 ὁη6 

ΒΡΘΟΙΔ] Κὶπ4) 15. ἃ φιλούμενον (θεοφιλές) ὅτι φιλεῖται, ὅσιον 5 ποῖ 

ὅσιον ὅτι φιλεῖται, ταῖῃμοΥ ὅτι ὅσιόν ἐστι φιλεῖται. τιν 

:. ταχα--εἰσόμεθα. ΘοῆδηΖ ται 5 τι ἰπαὶ τάχα ἴῃ ΡΥΟ56 
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ΟΠΪΥ Πιθαπ5 “500η ΨΠδη σοιηθιηθα ψΊ ἃ Πιΐαγα ἰθηθθ. [1{ ἰ5 
ΘΒΡΘΟ ΠΥ σοτηπηοη Μ] εἴσομαι. 

3. φιλεῖται ὑπὸ τῶν" θεῶν -Ξ- θεοφιλές ἐστιν. 
5. οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις : (ῃ6 ἀϊπιϊποϊοη Ὀαίνγθεη πάθος ἌΣ οὐσία 

15 ποῖ γεί ϑυη}}1αγ ἴο ἘΠ ΠΎΡΓΟ : σομηραῖα ἴῃ ἴῃ 12 .Α οὐχ ἀρ 

ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 

7. λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον κτὰ. ϑοογαίε5. ἴπ {Π6 
ΡΙαίοηϊς ἀϊδίοσιιθ5 [Γαι ΠΥ Ὀαρὶης ἴο 0114 ἃρ δὴ αἵρυμηδηΐ ἴῃ 

{Π15 γᾶν. (Οἱ. Ρῃδβά. το Ο θερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν ; Μεηῆο 75 Ὁ 

τελευτὴν καλεῖς τι; ΏΘτΘ ΕὙΙΖΒΟΠ 6 Γαι] η 5 τι δἰ ἴῃ6 ΧΕΠοΡΠομίΪο 

Θοογαίαθθ 5ῆεννβ {Π6 βαῃῆθ [θη εηου 6.0. Με. ΤΙ 2. 1 εἶπέ μοι, ἔφη, 

ὦ παῖ, οἶσθά τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλουμένους : Ἰ0Ϊ4. ΙΡ' 2. 22. 

ΠΕ αἰσιϊποίοη Ὀδίννθεη δοίΐνε δηα ραβϑῖνε 15 4]50 ἰοιιηᾶ ἴῃ Οοτρ. 

416 Β: σομραῦα αἷβδο Τπεβεῖ. τό α ἢ. Τί 15 νου 116 ποιοϊηρ᾽ 

1Πδΐ ἰΠ6 Ἔχϑιρ]65 ομόβεη ὈΥ ϑοοζαίεβ (φερόμενον, ἀγόμενον, ὁρώμενον 

δηα {ΠΕῚΓ δοίϊνε5) ἀγα ἴγοπι [ἢ6 τηδίευιαὶ ννουἹᾶ, ἴῃ ψῃϊοῃ (πε ἀ15- 

Ἐἰποίοη οὗ δοίϊνε δῃὰ ραβϑίνα 15 [655 Ὠδγὰ ἴο σίαβϑρ. Τἢδ βεϊθβοίϊοῃ 

οἱ φερόμενον 85 ΔῊ ΘΧΘΙΏΡ]6 πδίαγα ! ν βυρσρεϑίβ ἀγόμενον 85 ΔηΟ ΠΟΥ: 

{ΠῸῪ τα οἴΐζεη σοι] ηθα ἴῃ [Π6 ρῆταβα φέρειν καὶ ἄγειν. 

11. καὶ τούτου ἕτερον τὸ φιλοῦν 15 ποΐ 6556 Π114] ἴο {Π6 ἀγρὶι- 

τηβηΐ, Ἔχοθρῖ ἴῃ 50 ἴδῃ 85 1 ἀεῆπεβ φιλούμενον ὈΥ σοῃίταϑί. 

14. διότι φέρεται. ΤῊΣ νοτά διότι 15 ρταίεσγεα ἰο {Π6 τηοτα 

518] ὅτι Ὀδοδιιβα 11 Ὀα]δησεβ δι᾽ ἄλλο τι Ὀείίεγ. 

ο χῦ. καὶ τὸ ἀγόμενον δή. δή ἰ5 “[Πεπ᾽ «πᾶ καί “α]Ξο᾽. ΤῊΘ 
οΟἸ]]οσδίϊοη 15 οομητπλοη ἴῃ ΡΙαῖο. δή ΥΑΥΘΙῪ [Ο]]ονν5 καί ἀϊγεοι]ν ἃ5 ἴῃ 

ἘΘΡ. ΥἹ 4900 καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆς φιλοσόφου φύσεως χορόν κτλ. 

20. οὐκ ἄρα διότι κτλ. ΤΠαε 1Π|αἰϊνε ἄρα 15 Ἰα5ι1Π 64 Ῥεσαιβε (Π 6 

γΕ5]15 ἀγα Ὀϑὶηρ βϑητηθα ὰἃρ. Νοίϊοα {Π6 ογάεσ οἵ επυπηθγαίϊίοη. ἵἰ 
15 ἜἌχϑοῖ!ν [ῃ6 τενεῖβα οἱ ἰπαΐ ἴῃ Ί ἢ ἴΠ6 1]πϑἰγαιοηβ. εσα οἰἱεά, 

δΔη4 ριοάμοεβ ἃ ομίδβίς εἴξοι. ἘΌΥΊΟΥΪΥ φερόμενον, ἀγόμενον, 

ὁρώμενον : ΠΟῪ ὁρώμενον, ἀγόμενον, φερόμενον. 

21. τοὐναντίον. Αἀγετθ]4] δοσιβαίϊνε ἴῃ ἀρροβιίίοη ἰο (Π8 

βεηΐξηοα: 566 Οἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν ἴῃ ΑΡοΟΪ. 25 Β. 

25- κατάδηλον [15 5614 οἵ βοτηφίμίηρ γῇ σΟηλ65 ρου 4}}Υ ἱπίο 

νίεννυ. (Οἱ, Ροϊϊί. 291 α ὄχλον .---ὃς ἄρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν γέγονεν. 

κατά 85 (ῃ6 54116 ἴοτοα ἴῃ καταφαίνομαι ἀπ καταφανής. 

βούλομαι. ἐθέλω σου] Ὲ ἱπηροββι]8 μδσγα: βούλομαι 15. ανεἢ 
{γε αθ ΠΥ ἀϑεᾶ ὈΥ 1561 1ῃ [ῃ6 5θη8ε οὗ “1 τηϑαῃ᾽. 

26. εἴ τι--πάσχει. ὙΠ 5εοοῃά τι ἰ5 ηοΐ {π6 ποπ., Ραΐ [ῃ68 
δ6οο: {Ππ5 {π6 {1]] ἐχργεβδδϑίοη ψου]ά 96 ἢ εἴ τε πάσχει τι. ΤῊς ννογά5 

ΙΟΑ 

ΙΟ ΒΒ 

ΙοΟς 
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δῖ6 δὴ αἰίθῃηρὶ ἴο ὄδχρύξβϑ {Π6 Εἴ ΠΠΙΒΠΟΩΙ ΠΟΙΟῚ ἘΠ τῆν, 

Αἰμοηρ ρῥαβϑῖνθ ὑοῦρ5, 506 81Ὲ γιγνόμενα (ε.5. ὁρᾶσθαι), οἴει. ε 

πάσχοντα (45 ἄγεσθαι, φέρεσθαι) : ἰπουρ]. ἴῃ {Π6 1αϑὶ δηδὶγϑὶβ ἴΠπῸ 

ΤΩΔΥ 81] θῈ νϊενγεά 85 πάσχοντα, Δ ἤδησε {ΠΕ ῚΥ ὨδΙη6. 

22. τὸ φιλούμενον 15 ταίΠεῖ πάσχον ἴπδῃ γιγνόμενον. 

33. ἢ πάσχον τι ὑπό του: (Πε τι αἰζευ γιγνόμενον 15 ἰο Ὀ6 τα- 
Ρβαϊεα νι] πάσχον. 

35: καὶ τοῦτο ἄρα. τοῦτο ἰΞ5 τὸ φιλούμενον, ἀπά τὸ φιλούμενον ' 15 

αηδειβίοοά 85 [π6 βαθ]εςοὶ ἰο ἐστὶν ἴῃ [πε πεχί 11π6. ᾿ 

246. ὑπὸ ὧν φιλεῖται. 5Πογί ἴογ ὑπὸ τούτων ὧν : ἴῃ 5110}. σα 565 

[Ὡς ρυξροϑβίςοη 15 1] μηδ σα }}Υ εἴ οαἱ Ὀείογα (Π6 τεϊαίῖνε 6.5. ἈΘρΡ. 

111 402 Α ἐν ἅπασιν οἷς ἐστι. ὅεε Κύπηεσγ᾽5 ατ. ατδιημπη. 11 Ὁ. 

478. ΑΒ5 τεραγάς [ῃ6 Ὠἰδίυβ, ΕὙΪΊΖθομα οἡ Μεηο 774 4αοίε5 (Ἰο. 

Οτἴδῖ. 44. 151, ὕπο χειηδίκβ ἰπᾶὶ Ῥ]αΐο νγὰβ ποί οδγείᾳ! ἰο δνοϊὰ 

Ὠϊδίτι5 οί ΟΠ]Υ “ἴῃ 5 Βευ μη 05, 411 διάλογοι ἀϊσπηίατ---ϑεα 1Π 

ΡΟΡυΪΑΥ ογαίίοῃθ, α1ἃ τηο05 δϑὶ Αἰ Πθηῖ5 ἰδ δυὶ ἴῃ σοηίοηα 605, 48] 

δἰηΐ ἴῃ ρτοϑ "5 ̓ ἱπἰογίθοι ᾿ (α]]ἀϊηρ' το [Π6 Μεηθχθηι5). 

ΤΟ Ό 40. ἄλλο τι. ἄλλο τι ἤ; Ξε πυτηαι!ἃ ΑἸ πα απδτὴ Ξε ποπηθὴ ἤ 15 

οἴΐβη οιηϊ(ε4. 866 οἡ Αροὶ]. 24 Ὁ. Β δηᾶ Τ' Ροί ἢᾶνα ἀλλ᾽ ὅτι. 

45. ἐστιν--φιλεῖται. ΤΠ συ Ὀ]εοΐ 15 5111] τὸ ὅσιον. 
49. καὶ θεοφιλὲς -- τὸ θεοφιλές --. ΜΥῈΠ Βαβί, ννηο 15 [Ὁ] να ὈῪ 

ΒΥ Ζβθομα δηα ϑοῆδηζΖ, 1 ἢανα δά θά {π6 ννογάβ νι} Ὀτγδοϊςοείβ. [ 

[88 Μ85 δία [Ὁ] ονεά, [ἢ8 ΟὨ]Υ Ῥοββι0]6 βαθ]εοΐ ἴο φιλούμενόν (56. 

ὑπὸ θεῶν) ἐστι 15 τὸ ὅσιον. Ἡονγανεσ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 15 {Π6 αὐρατηρηί ἔλα ΠΥ 

ΟἹ 5008} ἃ ἴΠξβοτυ, Ὀυΐ [Π6 ψοχαάς οἵ δοοζαῖββ ἴῃ ΕΒ, θα ἢ6 τεϑίαίεθ. 

16 δατηϊββίοηβ πηδάθ, ἃγα σοηο]αβῖνα 1 ανουγ οἱ γτερσαζάϊησ ποί 

ὅσιον, Ὀαΐ τὸ θεοφιλές ἃ5 5 ]εςΐ ἰο ἐστι. Απά 85 [ΐ 15 1ῃγηροβϑβί]ε ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ6 νψογάβ ἤἴοτῃ (ἢς οοπίοχί, {Π6Ὺ τησβὲ ΡῈ ἰπβευίθα. ΤΏςη [ἢ 

Ε, τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν κτλ. ΘΟΥΓΕΘΡΟΠα5 
ἴο διότι ἄρα ὅσιόν ἐστιν, φιλεῖται κτλ., αἀηά τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτι 

φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι θεοφιλὲς εἶναι σοττε- 

βροηάς ἰο ἀλλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, φιλούμενόν ἐστι καὶ 

θεοφιλὲς«τὸ θεοφιλές». Οὐομηραῖα δἷδο 1. Α καὶ διὰ τὸ 

θεοφιλὲς εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ μὸν οτος εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ 

θεῶν τὸ θεοφιλὲς θεοφιλὲς ἦν κτλ. : 

53. ἕτερον τοῦτο τούτου. ΒῸΣ [Π6 ςο]]οοδίίου ΕὙ ἔζβομα οοχα- 
Ῥᾶτεβ Μξβῃο 87 Ὁ ἔμοιγε δοκεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σκεπτέον. εἶναι. 

ὮΝ 
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ΨΥ ΡΤ ὼ. ὙΦ ΡΣ Νῶς. Δ ὅφϑω 9 ὥσσ 
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ἘΠ, ΡιΆτοβ ΣΟΤΕΥΡΑ͂ΔΟ. ὃς 

ἘΕΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

ΤῊΘ τηϊβίαϊςε οουημλ 64 Ὀγ Βα ΠΥρΡῆγο 15 Πεγα ριθϑθηϊθα 8ἃ5 (ἢ 6 

5 σε αἰ]1οὴ οὗ ἃ πάθος οὗ τὸ ὅσιον ἴογ 15 οὐσία. ΑἷἴζεΥ ἃ σομπηρίαϊηΐὶ 

τοίη ΕἸ ΠΥΡηγο οἡ {π6 Ῥεν]]άθτίηρ παίατε οἵ ϑοογεαίθϑ᾽ αἰ] ]βοῖῖο, 

Θοογαΐαβ σε κα ἢ ἃ νον ἴο ἃ πον ἀδπηϊίίοῃ, {[Ππαΐ “411 ΠΟ] ] 655 

15. τηούα]; θὰ “ποί 411 τουδὶ] 156 ΠοΙγ᾿. ΕΓ ΥΡΏγΟ 15 ρα ΖΖίβά: 

Δηα δοογαίεθ Ἔβχρ]αὶηβ ὈΥ̓͂ τηθ8η5 οἵ δῃ 1]]υβίγαίο ἰῃ6 ἀϊεγεηοα θ6- 

ἔννεθ ἔμδξα ἔνγχο ργοροβί([οη5. 

ΤΠΕ ἢγβί ἔννγο βεῃίθημοαβ οἵ [Π15 σμαρίθυ Ῥϑ]οηρ πλοῖα ὈΥΟΡΕΙΥ ἴο 

ΟΠαρίευ ΧΙ]. ῬῸΓ (ῃς αἀϊνίϑίοη οἵ [115 ἀϊαίοριιεβ ἰηΐο οῃμαρίεγϑ Ρ]αΐο 

15 ποΐ ΓΕΒΡΟΏ51016 : αηὰ ϑοῆδηζ αἰβοαγᾶς [ῃ6 αἰ νίβίοη Ἐπί ΓΕ] ἴῃ ἢΪ5 

Ἰαΐευ βαϊ]οη5. 

6. ἀλλ’ εἴ γε ταὐτὸν κτλ. ΤΠδ τρϑαβοηΐϊηρ 15 ϑοτηενν δὶ αἰ Πσα]ῖ, 

[Πουρ ρεγίςοιν οοιγεοί. Τί 15 ἀεβίγεά ἴο ρίονε {πμαΐί ὅσιον διά 

θεοφιλές ἀγα ποΐ Φοπνουίθ]α ἰδῆ. [{{Π6ὺ ψψεσθ, (ῃςη (α) Βαρροβίῃρ 

ὅσιον ὑγΕΙῈ Ἰονεά Ὀεοβδιιβα 1{ 15 ὅσιον, θεοφιλές οι Ὀδ6 Ἰονεά Ὀ6- 

οδ58 1ἰ 15 θεοφιλές---ἰ {115 15 ποΐ 50, βίηςα [Π6 ἰγαίῃ 5 θεοφιλές 15 

οἷον φιλεῖσθαι Ὀξοδιιδα 1ἰ ἰ5 Ἰονεά (τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐστὶν 

οἷον φιλεῖσθαι) : (ὁ) σαρροδίηρ' θεοφιλές νγεγε θεοφιλές Ὀεοδιιβα 1{ 15 

Ἰονεά, ὅσιον ψψου]α Ὅς ὅσιον Ὀδοδιι56 ἰἰ 15 Ιονεά, ---ννθγθαϑ {Π6 {τπ|ἢ 

15, ὅσιον 15 Ἰογεαᾶ Ὀδθοδιιβα 1ἰ 15 οἷον φιλεῖσθαι (τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον 

φιλεῖσθαι, διὰ τοῦτο φιλεῖται). 80 1πᾶΐ οἢ Πα [ΠΟΥ 5 ρροβιίοη οδῃ 

θεοφιλές ἀπά ὅσιον Ὀ6 ΙἀδηςΠε4. [Ιὲ 15 ποίθννουίηυ πὶ (16 οἰδιιβαβ 

εἰ μὲν ἐφιλεῖτο, ἀπά εἰ δὲ---Θεοφιλὲς ἣν ανα {ἴπΠ6 νυ ἴπ {δα 

Ἰτηρετγίδοις [παϊ]οαίϊνα, ΔΙ ΠουΡἢ ἰῃ6 σαρροβιξοη 15 ἰῃ Ὀοίῃ οα565 ἃ 

ἴγα8 οὔθ: {Π15 15 ἀπε, ρδυίγ ἴο [86 ᾿πῆπεπος οὗ εἴ γε ταὐτὸν ἦν ἴο 

γΥ ΠΙΟἢ (Π656 ἰννο οἰδιθες α΄ὸ συ οζγάϊηδίθ, Ὀαΐ 5111] τηοσα ἴο {Π6 ἰουτὰ 

οὗ ἰῃς δηξοἱραίβα σοποϊυβίοηβ καὶ ἐφιλεῖτο ἂν τὸ θεοφιλές ἀπά καὶ 

τὸ ὅσιον ἄν---ὅσιον ἦν. 

Νοίϊοε ἰπαὶ Ῥ]αίο 565 (6 ογπὶς ταὐτόν τοσοῦτον τοιοῦτον τηλι- 

κοῦτον ἴῃ Ῥγδίθγθηοα ἰο ταὐτό εἴς.: 566 οὐ Οὐϊΐο 488 δηά Αροὶ. 246. 

ΤἼΘ ῥτοίδβεβ εἰ μὲν κτλ. δηά εἰ δέ κτλ. ἀτε Ἰορίοδ!]ν βῃ θογαϊηεία ἴῸὸ 

εἴ γε ταὐτὸν ἣν, οἵ ψΠΐο {ΠΟῪ ἰΟΥπὶ ἔννο 5ρβοὶδὶ οᾶϑεϑ: 566 οὔ ἃ 

Ρδγ8116] οαβδὲ Αροὶ. 23 Ὁ. 
11. νῦν δέ (ὑπ 45 1ξ 15 -Ξ η1η0} 5 ΤΕρΈ ΔΎ ἀϑεα ἴῃ ἱπέγοάιιοίησ 

[ῃ68 τὰ 5ίδίε οἵ [Π6 οαϑα δίζου. δὴ πίστι βαρροϑβίζίοη ν ἢ εἰ δηὰ ἃ 

Ῥαϑβί ἰδῆβα οὗ ἐπε [πάϊοδίϊνε: 6.5. Ῥγοί. 335 Ο ἀλλὰ σὲ ἐχρῆν ἡμῖν 
συγχωρεῖν---νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις κτλ. 

ΙΟΕ 

ΙΙ1Α 
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86 ΔΝΟΤΈΣ ΟΝ ἃ 

12. ἐναντίως ἔχετον. ἐναντίως 15 ἴ[ῃ6 πίτοησεδβέ ροβϑίθ]α τνοτχά ἴου 

ορροβιξΐοῃ, ῇεηοε παντάπασιν ἑτέρω ὄντε ἀλλήλων. ϑοοταίεθ,: 
Βοιηθνῃαί ονεγβίαίεβ ἢ σαβα: [Πε6 ἐναντιότης ΕΧΡΙΕΞθεα ἴῃ {Πα [0]- 

Ἰονησ βεηΐεηοβ 15 ΙηοΥα δρραγεηΐ ἴδῃ τεα]---ἶἰί 15 ἀἸἤξγεποα γαίπεῦ 

[ΠδΔῃ ΟΡΡοβῇίοη. ὲ 

13. τὸ μὲν γάρ--οἷον φιλεῖσθαι. τὸ μέν 15 τὸ θεοφιλές : τὸ δέ 
5 τὸ ὅσιον. οἷον φιλεῖσθαι (1.4. τοιοῦτον οἷον φιλεῖσθαι) 15 βυ 5εια- 

ἰ6.(ἅ ἤφῖβ ἴουγ θεοφιλές ἴπ οὐὔάφύ ἴο τῇδκε [ῆ6 δηίίπμεβϑιβ Ὀθεΐνεεῃ 

θεοφιλές ἀῃ!ὰ ὅσιον ΤηοΓα βίγικίησ ὈΥ αϑηρ {Π6΄ 58π|6 ργεάϊσδία 1 

ἐστίν ἴῃ ὈοΐΏ οἰδιιβοβ: αἱ {ΠῸ βαβηα {ἰπ|6, {Π6 86 οὗ οἷον φιλεῖσθαι 

(Ξο. ὑπὸ θεῶν) ἴῃ ἴῃς πεχὲ 11η6 βεθηιβ ἰο ᾿ἰπαϊσαίε {Πδὲ θεοφιλές 15 ποίΐ 

1ηε οὐσία οἵ ὅσιον, Ὀὰμξ ΟὨ]Υ 4 πάθος ἰπετεοῦ : [1{ 15 οὐἱγ “σμε ὦ 
ἐλῆτι᾽ 85 ἴο Ὀδ6 ἸΙονεά '---;ποῖ “ἴῃς ρσοά-ἸΙονεα᾽. Τὴ νὰν 15 1π5 

ΡΓΕΡΑτεᾶ ἴοσ (Π6 [ΟἹ] ονιηρ βεηΐθησα. 

16. τὴν μὲν οὐσίαν---πάθος τι ὙΠΕ ἀϊΞεϊποϊΐοη οὗ οὐσία «απᾷ 
πάθος 15 Ἰετα ἴοσ ἴῃς ἢγϑβί {Ἰπὴ6 οἰ ΘΑ ΪΥ τηδυκεα ἴῃ Οτεεῖς ΡΒ] ΟΞορἢΥ. 

ΤΗΣ οἴασβε ὅ τι πέπονθε τοῦτο τὸ ὅσιον. 15 Ἔρεχερείϊο, θεϊηρ᾽ ΤΠΕΓΕΙΨΥ͂ 

ΔΠΟΐΠΕΥ ὙὙΑΥ οὗ ἐχρσεβϑβϑιηρ πάθος, ννῃ]Ο ἢ. 15 σοτηραγαίνεὶυ πανν ἴῃ [Πϊξ 

56η56:; δά πάθος Ὀεεῃ ἴῃς δπίεοθάήςξηϊζ ἰο ἴῃς τοϊαίνα, ὅ ἀπά ποί ὅ τι, 

νου] Ρργόθαθὶν πᾶνε Ὀεεη ψτίβη. 

Τ118Β 19. ὅ τι δὲ ὄν 5.5. φιλεῖται ΟΥ πέπονθε τοῦτο τὸ πάθος. ὄν 5 

᾿ηδαῃΐ ἴο Ἔχρ  αἰη {πε πουεὶ ἀ5ὲ οὗ οὐσία ἀθονε. 

21. εἴτε δὲιδὴ πάσχει ““ἰ πᾶ, 1ὰ οτηηΐα δοοϊάεπία (πάθη) ἴῃ 

ἀεπηϊεηάο Πα.]11π|5 τποπ6 ΠΕ σαπι Ὁ. ὙΥΟΒΙΓΘΌ. 

24. ἀλλ᾽, ὦ Σώκρατες κτὰ. ΤῊΘ 1ηἰου]άς ἰ5 ᾿ηα πα 64 ἴο τηΔτΚ ἃ 
Ὀγεαῖκ ἴῃ {Π6 οουγβε οὗ {πε τεαβοῃίησ, Δη4 ἴο ΡΥΈΡδΓΕ τι5 ἴογ {πε τεθῇ 

βίασί, ἴῃ ὙΠΟ Βοογαΐθβ επάδανοῦῦβ ἴο τεϑοῦα ΕΠ ΠΥΡῆτο ἴσου {Π6 

ἀπορία Ἰῃΐο ἡ» ὨΙΟΗ 6 15 πον ρΡυηραά. 
ὅπως σοι εἴπω ὃ νοῶ  ΕἸΓΠΥΡΉτοΟῖΒ ἀπορία Ὠδ5 ποί 164 Πϊπὶ 

ἴἰο ἀϊδίσασί Πιτηβοὶῦ: Πα 511] ἔβεὶς αξ ἢ6 ας νὶενγβ, δθα ὈΪΔΙη65 

Θϑοοταίθϑ᾽ ἀϊδθοίς ἔοσ {παὶσ ἀϊβοοιηβίαταε. Οὐοπίγαξε Τμεδεί. 148 Ε 

ἀλλὰ γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι ἐμαυτὸν ὡς ἱκανῶς τι λέγω, οὔτ᾽ 

ἄλλου ἀκοῦσαι λέγοντος οὕτως ὡς σὺ διακελεύει" οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾽ 

ἀπαλλαγῆναι τοῦ μέλλειν. 

25. περιέρχεται--ἱδρυσώμεθα αὐτό. ΕἘῸΓ προθώμεθα Β 85 προ- 

θυμώμεθα, ῬεΥπαρ5 ΟΥ̓ τεάβοη οὗ ἀλλ᾽ εἰπὲ προθύμως ἀρονεα: 566 

4150 οὔ ξυμπροθυμήσομαι ἴῃ Ἑ Ὀεϊον. Τῆς ἀοοίτηα 15 Ῥειβοηϊῆθα, 

85 οἴΐεῃ 'ἰπ Ρὶαίο. [1 15. 50 ἴο ϑβϑρεαᾶῖς δὴ δαμπειεπί οἵ {πε 

Ηετδοϊ θα πάντα ῥεῖ: 566 ὙΠεδεί. 179 Ε ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ τὰ 

συγγράμματα φέρονται (Ξς. οἱ Ἡρακλείτειοι), τὸ δ᾽ ἐπιμεῖναι ἐπὶ 
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λόγῳ---ἧττον αὐτοῖς ἔνι ἢ τὸ μηδέν. ἴα περιέρχεται, ἃ5 

ΕΥ̓ ΓΖΘΟΠ 6 γαγαυῖς5, ΒΡ ΙΥ Ξε δι θα ]αΐ, 1.4ᾳ. περιπατεῖ. ὅϑ66 Οἢ 11 Ὁ 

Ἰπ6 38, ἀπ 15 Β ἐμὲ αἰτιάσει βαδίζοντας αὐτοὺς (55. τοὺς λόγου) 

ποιεῖν : οἷ. αἰδο ΑΡΟ]. 30 Α οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι 

ἢ πείθων κτλ. 

28. τοῦ ἡμετέρου προγόνου. ΑΞ {Π6 50 οὗ ἃ 5ου]ρίου, ϑοογαίεϑ 

ἰγασοα 5 ἀεβοεπὲ ἴο Πθϑδθάδὶαβ, [Π6 Ἔροηυπηοιιβ ΠεῖῸ οὗ αγίϊϑίβ. 50 

ἴῃ Αἷο. 1 121 Α καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ γενναῖε ᾿Αλκιβιάδη, εἰς 

Δαίδαλον. ΟἿ 4150 ϑ'υιῃρ. 186 Ε ψ“Πεῦα ΕἘΤΥΧΙηΔοῆι5. [Π6 ἀοοίου 

ΒΡΘα 5 οὗ ὁ ἡμέτερος πρόγονος ᾿Ασκληπιός. Τῃ Μεηο 97 Ὁ Ε΄. ΡΙαἴο 
σομηραῖαβ ἀληθεῖς δόξαι ἴο [ῃε ψοΥκ5 οἵ Ἰρδδάδ]αβ, Ὀδοδιιβα δὲ 85 

{π6 Ἰαἰίεν, ἐὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἢ, ἀποδιδράσκει καὶ δραπετεύει, ἐὰν δὲ 

δεδεμένα, παραμένει, 50 ἰγ16 ΟΡΙΠΙΟΠ5 δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς 

τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἰσιν, ἕως ἄν τις αὐτὰς δήσῃ αἰτίας 

λογισμῷ. ὙΤΠΕ Ρεου δῇ οἵ Τδεβαδὶαβ᾽ ςἰαΐιιες νγὰβ Παΐ ΓΠΕῸῪ πνετα 

Βιρροβεά ἴο τονε. Εἰ. ῬΊασ. 373 (εἀ. ὈΙηάογ τὰ Δαιδάλεια 

πάντα κινεῖσθαι δοκεῖ βλέπειν τ᾽ ἀγάλμαθ᾽. ὧδ᾽ ἀνὴρ κεῖνος σοφός. 

ἼΠε ϑομο]Ἕαβί, Ἔχρ]ῖηβ {Π6 (4016 ὈΥ βανίησ {Παὶ 1) αθάδ]ις τνὰς {ΠῸ 

ἢγϑὲ ἰο βεραζαίβ με ἰεεὶ αῃὰ Ἰερϑ οἱ ϑίαίιθβ : ἀηα Ονεγθθοὶς (ιΈβοῃ, 

ἄοὺ ῬΙ] βες 1 526 (φιοίεα ὈΥ ΘΟ ΠΔη2) δοσερίβ [Π15 Ἔχ] δηδίϊοῃ. 

ΕῸΓ {[μ6 βεραγαΐίοη οἵ Δαιδάλου ἴτομη προγόνου ΘΟΠΔΏΖ σΟΠΊΡΑΓΘ5 

Ἐπί Πγά. 271 Β καὶ τοῦ ἡμετέρου οὔ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν 

Κριτοβούλου. ν 

29ς. τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. Νοίϊεε ἰῃαΐ ϑοογαίες 5ῃ15 (ῃς 
ὙΕΘΡΟΠΒΙ ΠΥ οἡ ἰο ας υρῆτο. Ῥυαοίίοα!]υ, ϑοογαίεθ ο8115 Επίῃγυ- 

Ῥῆτγο ἃ [)δεάδ]υβ : ἢϊ5 ἔργα ἅτε ἴπ6 ρεγιραίδεις ἀεδπηϊοης ῃΪ ἢ Πα 

85 δἀνδηςβά. 

30. ἐτιθέμην. τίθεμαι ἴῃ Ῥ]αΐο 15 ποτα οοπβάεπέ δηά ἀορστηδίς 
[δὴ τίθημι: 5ὲ6 ὴγῪ Ῥοβίραϊε ἴῃ {πεῸ6ὶ [ουσπαὶ οὗ ῬὨΠΟΙορΥυ (1886), 
γ0]. ΧΥ ΡΡ. 111-τ-τ19. 1 τὨΐηῖκς {μετα ἰβ Πεσα πὸ δ᾽] βίοῃ βιοῇ 85 15 

᾿ΩΡ]Ἰεα ἴῃ ΕὙΤΙΖΒΟΠΕ᾽5 ποίβ “Ἂδ βίαι β βίη} οορίίαί", τιθέναι 
ἄγαλμα τῆᾶγ Ὀε τεεῖκ, Ἀαΐ τίθεσθαι ἄγαλμα 15 οί. 

321. ὡς ἄρα. ἄρα 85 υ118] ΕΧΡΙΕΘ565 ΒΟΠῚ6 5ΌΓΡΥΒΘ, σΘΠΠΪΠ6 ΟΥ̓ 

αἰεοίεά : 1 15 ΕΘΡΘΟΙΔΠΥ τεαιθηΐ ἴῃ [Π15 5656. ““ὉΠ] Δ]14 15 ΠΟῚ 

βιὶς γογθὶβ Ἰοαυίτιτ᾽" (ΕΥϊΖβοημα. οη Μεπο 8ο Ε). (Οἵ. Αρο]. 346 
δῃηὰ ποία. ᾿ 

κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγένειαν. ῬΡτοίεπϑίοΠ5 γγετε ἔγεμε ΠΕ Ποτα- 
αἰΐαγν διλοηρ {ΠῈ ατεεκβ. 

τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα -- ““ ἀἸα]εοίς1 τγοῦῖκ5 οἵ αὐ. ΕῸΣ ἐν 
οἵ. Ἀερ. ΥἹ 487 Ο ὑπὸ πεττείας αὖ ταύτης τινὸς ἑτέρας, οὐκ ἐν 

Ω 



88 ΘΎΩΝ ΣᾺΣ χ ἘΠ Ὸ 

ψήφοις, ἀλλ᾽ ἐν λόγοις : Δηά ἴογ ἀποδιδράσκει Μεῃο 97 Ὁ, ηιοίεα 
Οἢ τοῦ ἡμετέρου προγόνου ἴῃ Β αῦονεα. ἔργα ἔτεαπαη ]Υ πηθβηϑ “ ἡγουΪκ9 

οὗ αὐ ει. Μεπο 91 Ὁ Φειδίαν τε ὃς-- καλὰ ἔργα εἰργάζετο. ΤΗΣ 

ΕΠΕΓΕ ἸΤηΔΡΟΥΥ Οὐ ἰῃ]5 ρᾶβϑαᾶρε 15 ΟΠΪ ἂπ εἰδθογαίίοη οὔ ἐπα 

τηθίδρθοΥ ἴῃ ΤΠαδεί. 203 Ὁ καὶ οὕτως ἡμῖν ὁ καλὸς λόγος ἀποδεδρακὼς 

οἰχήσεται. 

33. νῦν δὲ σαὶ γάρ κτλ. ΕὸῸΓ νῦν δέ 566 ΟἹ 11 Α 80ονε: δᾶ 
ἴου γάρ αἴξοεγ νῦν οἴ. οη΄ ΑΡΟΙ. 38 Β νῦν δὲ οὐ γὰρ ἔστιν. Τί 15 ἀ5ι8] 

ἴο Ρυποίπεαία νῦν δὲ---σαὶ γάρ, ἀῃᾷ εἶκε νῦν δέ νι ἄλλου δή : Ὀαΐ 

δή (' {πεγείοτσε ̓ἢ 15 ἀραϊηβὲ ἰπδΐ ριυποίπδίομ, δηα οὶ ΠΕῚ 1π νῦν δὲ 

- γάρ τοΥ ἴῃ ἀλλὰ γάρ (ΞΞ γ᾽ ἄρα) ἄο {πε ατεεῖζα ἀρρεδσ ἴο μᾶγε 

Ῥεθὴ οοηβοίοιιβ οἵ ΔΩΥ͂ ΕἸ]Πρβ6. 566. οὔ Αροὶ]. 19 Ὁ, δπᾶά οἴ. 

1Ἰηἴτα 14. Ὁ- 

ὑποθέσεις. ὙΠὲ στοὰ ἰ5 ΡΥΟΡΘΌΙΪΥ βοϊεοίεα ἴῃ ρῥτείεσεποα ἴο 

λόγοι Ὀξοδιιβα 1 ἀεποίεβ βοιηείῃϊηρ' οὗ ἃ τηοσα τηδίθυαὶ πδίαγε απ 

50 51ἰ5 τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα Ὀείϊίεγ. Οἱ. ἈΘΡ. ΥἹ 511 Β τὰς 

ὑποθέσεις ποιούμενος οὐκ ἀρχάς, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποθέσεις (1.6. χε 

876 ἴο ρύξβϑϑ οί ρατίβ οἵ {πε ννοτά---ἀπὸ πὰ θέσειΞ5), οἷον ἐπιβάσεις 

τε καὶ ὁρμάς. ἐξ 

34. ἀλλου--σκώμματος : 1.6. 45. 7 δ΄ὰ ποΐ ΤΕΒΡΟΠΒΙ816, γοι 
οδηποΐ 5840 {παΐ 22») ἐν τοῖς λόγοις ἔργα 5Ππεὺνν [Π6 ἰγᾶσεβ οὗ ΤΥ 

Δησοβίσυ. ΕΠ ΠΥΡΉΤΟ τῸρΡ 165: ἃ Κιπμαγεα 1106 (σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ) 

ἴ5. 51] Ρδιταίββίοϊς,, ἴοσ τὰ λεγόμενα τα τηδάβς ἴο τῆονε ΒΥ ζόολέ. 

σχεδόν τι 15 ΥΕΙΥ͂ ΘΟΙΏΙΠΟΏ ἴῃ Ε]αΐο᾽β δύ] 6 Γ αϊαίοσιιεβ, ἴθ ΏΙΟΗ 

σχεδόν ἰ5 ΤΑΤΕΙν ἰουπηα : οα ἰπξ ΟΕ μαπά ἴῃ [ῃξῈ Ἰαίεσ νυ πρθ 

(ϑορμιβίεβ, Ῥο]ϊοιβ, Τηδεαβ, ῬΏΠ]ΘΡι5, Οὐαβ, 1,4:.5), σχεδόν 
Βδ5 ΠΟΘΙ ΘνεΥΎΠΕΥῈ ταρίδοεα σχεδόν τι: 5ε6 Εἰ ίεγβ Ὁ πίει- 

5θσππηρσεη ἄθεσ Ρ]αΐο ρ. 58. Νοῖε δἷβο {πε δοοεπέ οἡ σοί: Ὀδοδιιβα 

)ί ἐμοί. 

27. ϑεῖσθαι τὰ λεγόμενα. (Οοηίταξὶ τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα ἴῃ 

[1ηὴ6 29 ἀῦονβ. Ὁμα οὔ ββϑίοῃ ἤετα οἵ ὑπὸ σοῦ 15 ᾿ηἰεπἀδά ἴο τῆδκα 

Θοογαίαβ ΡΔΙΓΥ ΓΕΘΡΟΏΒ1016 ἴοσ μδὶ μᾶ5 Ὀβεη 581]. 

τὸ γὰρ περιιέναι τούτοις κτλ. περιιέναι ποὶ περιέρχεσθαι, 

[πουρῊ περιέρχεται ἴῃ 11 Β ᾶθονε : 5686 (οθεί Νγῖδε Γ,βοϊομ 5 ΡΡ. 

34, 307. Ἐχοερί ἴῃ {πε οαδ6 οὗ ὑπέρχεσθαι ἴῃ {ἰΠ6 ἀενεα 56η56 οὗ 

«ἐὰννπϊηρσ οἡ ̓  ((τΐο 53 Ε), ἰΠεῈ ραγίβ οὗ ἔρχομαι δηᾷ 115 σοπῃηρουπαάϑ 

οἰδεσ {μδπῃ {πῈ ργεβεηὶ [παϊοαίῖνε τα βιρρ δά ἔτοιῃ εἶμι (ἦα, ἴω, 

ἴοιμι, ἴθι, ἰέναι, ἰών, ζαϊ. εἶμι). Νοίϊςε [Π6 οἷοβε ραγῦβ}]68ὶ ἢ αἰ Β: 

τὸ γὰρ περιιέναιΞεπεριέρχεται γάρ: μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐθέλει 

μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμεθα αὐτό. τούτοις ἰῖ5 ΜΓΟΠΡῚΥ τα]θοίεα ὈΥ 
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ΘΠ ΠΡαῦτη : ἃ ροαβ ν Π ἐντιθείς, ὈΥ [Π6 ἀϑι4] ῬΙαΐοηϊο Πυρειραίοῃ, 

οἡ ΜὨΐοῃ 566 Κ1446115 ΑΡοϊορυ οἵ Ρ]αίο Ρ. χἹϑβϑό "(., δῃὰ Ῥτοῖ. (οοῖς 

Δ 1 5οη “Οη {Π6 Ιπἰεγρσγείδίοη οἵ Ῥ]αϊο᾽β Τιτηδειβ᾽ Ρ. 97 ἢ. ϑοηδηΖ 

ΤΟΙ ΔΙκ5 {πα 15 Ῥοβι(1οη 15 ἀδίθιτηϊπεα ὈΥ {Π6 Ῥιοποηηδϑία ἢ 

τοῦτο, απ αποίε5 {Π6 Ρδγ8116] 'ῃ ῬΉδβαγ, 239 Α τοσούτων κακῶν καὶ ἔτι 

πλειόνων κατὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν ἐρωμένῳ ἀνάγκη γιγνομένων τε 

καὶ φύσει ἐνόντων τῶν μὲν ἥδεσθαι, τὰ δὲ παρασκευάζειν. Ἐὸοτ (6 

5876 ΤΘΆ50ῃ 1 ῥσείεσ (ἢ ΘΟ ΠΔ}2) {Π6 τούτοις οὗ Β ἰο αὐτοῖς ἴῃ Τ. 

290. σύ μοι δοκεῖς, ὁ Δαίδαλος. ΔΙ δοκεῖς πηάἀεγβίδπα ἐντι- 
θέναι : ὁ Δαίδαλος 15 [πε ἴῃ ΕἸ ΡΠαίς ΟΡΡοβιΊοη ἴο σύ: οἷ. 158 

ἐμὲ αἰτιάσει τὸν Δαίδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν. 1 (Ὠ1η1κ (115 

Ῥεϊίεσ ἐμαπῃ ἰο ἰαῖζε ὁ Δαίδαλος α5 {86 ργεάϊοδίε : (με. ογηϊββίοῃ οὗ 

εἶναι ἴῃ 5010} ἃ οα586 σου Ὅ6 ὑηιι8ι8]1. ἼΠΘΓΘ 15 θοπ]8 ἀδ 5ΊΟἢ 

πον  πεῦνς ὈΥ ΡΙοίηρ ὁ Δαίδαλος αἱ {πε επᾷ : 566 Ο 2.4 ΔΡονῈ. 

40. ἐπεὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα κτὰ. ΕΛ ΠΥΡΏγο ΟἸΘΑΥΪΥ ἀρ αν 1{ῃε 
αἸβοιββίοη κ8 ΡΌΓΕΙΥ δοδά δ ῃηῖο, 

42. ἐκείνου τοῦ ἀνδρός : ΜΙ ἃ σεγίαϊ ἢ το ἀἸΡΉΣΥ : ΠΟΔΥΪΥ Ξξ 

“Π6 ρσγεαὶ ἀεραχγίεά᾽: οἷ. ἘδΡ. Π 268 ἃ ὦ παῖδες ἐκείνον τοῦ 
ἀνδρός. 566 Οἡ ΑΡΟΙ. 33 Ε. 

43. ὅσῳ ὁ μέν κτλ. ΕῸΥ ὅσῳ 5ἰτϊοὶ Ἰορίς νου] τγοααῖτα ὅτι, 

51Ίη66 παῦε 15 ΠῸ σοπηραζαίϊνα ἴῃ {Π6 γεϊαίϊνε οἰαιιβα, Ὅῇα Ἰἀϊομι ᾿ς 

Δ ΘΧΔΠΊΡΙΕ οἱ αἰἰγδοίΐοῃ οἵ [Π6 ταϊαίνα δίῃ ἴῃ 115 παίασα ἰο Ατες 

αἰἰγαοίίοη. ΘΟΠδΏΖ αποΐες Χεη. ΟΥΤ. ΝΙ 2. 10 ὃς τοσούτῳ Σύρων 

κακίων ἔγένετο, ὅσῳ Σύροι μὲν μάχῃ νικηθέντες ἔφυγον κτλ. 

44. πρὸς τοῖς ἐμαυτοῦ, ΤῊε ῬΙ]αίοηϊς ϑοοζαίεβ 15 αυϊία βἴποασα 
ἴῃ [ῃ15: μδ6 αϊά πο ρῥτείεπα ίο ἢανβε βοϊνβά {π6 υπίνειϑβε -- -ἢθ ΟὨΪΥ͂ 
ἀεβιγθα ἰο ἀϊβοονεὺ βοὴβ λόγος 1655 ἀηϑίϑὉ]6 [πη {ΠῸ ῥυϊποῖρ]65 οα 

ὙΠΙΟΙ τηοϑί τηθὴ ταρ]αίθ {πεὶγ 1ἷγε5. Οἱ, Ῥῃδεᾶο 114 Ὁ τὸ μὲν 

οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει 

νοῦν ἔχοντι ἀνδρί" ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα---τοῦτο καὶ 

πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἱομένῳ οὕτως ἔχειν ἀπ ἘδΡ. 

ΨΙΙ 517 Β οὐχ ἁμαρτήσει τῆς γ᾽ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης ἐπιθυμεῖς 

ἀκούειν" θεὸς δέπου οἶδεν, εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει. 

45. καὶ δῆτα. ΤΠΐ5 σΟ]]οσδίίοη 15 ποῖ νἘΥΥ σοτησηοη ἴῃ ἘΪαίο : 

1: οσουγβ5 8150 ἰῃ Ῥγχοίαρ. 510 6 καὶ δῆτα μέλλων σοι φράζειν---ὑπό 

τινος ἄλλου ἐπελαθόμην. Τὰϊκε καὶ δὴ καί (Ξ8ε6 Οἢ 2 Ὁ ΔὈΡονγε) ἰΐ 

αἰγεοίθ Ἔϑρεοῖὶαὶ αἰζεπίΐοη ἰὸ {ῃθ6 [Ὁ] ον προ οἷααθθ. τῆς τέχνης 

ῬΓΘΘΘΏΙΥ 15 ἃ Ραυίἶνε σεηϊῖνε ἀδραηᾶϊηρ οἡ τοῦτο. 

46. ἄκων εἰμὶ σοφός. ΕῸΙ σοφός 85 ἃ πἰοϊςζηδιηα οὐ ϑοογαίεϑ 
566 ΔΡΟΥΘ οὐ 2 σ. Ἦετχε {πὸ ψοχᾶ Πα8 (6 Ιἄδα οὔ {πῸ6 ΕἸ ΡΊΙ5ῃ 

11 Ὁ 
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“αγίσι᾿᾽, δὲ ἃ5. σοφία, σοφίζομαι εἴο. ἀγα βοιῃμδίϊηηθβ. πε ἴῃ σοη- 

προιϊίοη νι ροΟΘΙΥ, βου]ρίασε ἀπα ραϊμίίηρ. ὉΠ βἰϊααίίοῃ ἴ5 κε 

{πΠδὶ ἴῃ Τπμεαεί. τροο ἄγονός εἰμι σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη πολλοί 

μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀποκρίνομαι 

περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, ἀληθὲς ὀνειδίζουσιν κτλ. 

18Ὲ 48. ἀκινήτως. ἀκινήτους ἢδ5 ἸΠΙ͂ΘΥΙΟΥ Δα ΠΟΥ γ. ΘΟΠδηΖ 4ποίαδ5 

Τμυο. ΝἼΙῚΙ 40. 2 ἡ στρατιὰ τῶν ᾿Αθηναίων βεβαίως ἔδοξε μετὰ 

τείχους ἱδρῦσθαι. 

490. τὰ Ταντάλου χρήματα. Ταντάλου τάλαντα ν785 ἃ. ΡΥΟνΕΙΡ. 

ΘΟΠΔΏΖ ΓΘΙΊΔΙΪς5 {Παΐ Ρ]αΐο οἰΐθ65, θθϑιάθς Ταηίδ]ας, Ἰαυα5 Ροϊγογαίες.. 

Οἴμγίαβ Δῃ Μιάαβ ἃ5 τεργεβεηίδίίνεβ οὐ ρύθαΐ νγβα] ἢ. ὙΠεγα 15 

16 ΠΠ]ΠΟΏΔ] ρδιοποχηδβῖα ἴῃ Δαιδάλου---Παντάλου. 

50. τρυφᾶν : 514 οἵ οηε ΨΠΟ ἴ5 ἰοο ΠΙρἢ δῃᾶ Κρνν ἴο 

οοηεβοθηᾷᾶ ἴο ἀεδίϑι]β: 50 ἴἢ 11 Ὁ ἃῦονβ λυ ρῆτο Πα 5α]α ἐπεὶ 

ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. ΠΕ Τηϑδηϊηρ᾽ 15 ΟἰθαυΥ ἢχϑά 

Ὀγ12 Α ἰηἴτα: ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σοφίας. 

ΟΠΡΊΏΔΙΠΥ (ῃη6 νοτά βεειὴβ ἴο ἤᾶνε ἄεποίεα {Π6 δ  ΠαΓΡῪ σοηβαηιθηΐ 

Οἡ ἴοο τῆποἢ σοοά Ἰἰνίηρ : 5686. ΑΙσ. Ὶ 114 Α ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς καὶ 

οὐκέτ᾽ ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου : Ἰλ6ρ. 1 372 Ε: ἀπά ἈΕρΡ. 

1Π 309 Ε λελήθαμέν γε διακαθαίροντες ἣν ἄρτι τρνφᾶν ἔφαμεν 

πόλιν. 

αὐτός σοι ξυμπροθυμήσομαι δεῖξαι. 850. (ῃ6 Μ85 τεαά. 1 
Πᾶνε [ΟἹ] ον εα ϑοηδῃΖ ἴῃ Ὀγδοϊςοίΐηρ δεῖξαι. Τί δεῖξαι 15 τείαἰηεά, 
διδάξῃς ταυδί θῈ6 ομδηρεά [ηΐο διδάξαις νι ἢ ΒΕΚΚοσ, ΕἸ ΙΖ μα πᾶ 

ὙΥΟΒΪΓΔ : ὅπως ἄν κτλ. ν1}1 {Π6ῃ Ὀδ ἃ ο]διιβε οἵ τηϑῆπευ, ἀερεπάδηϊξ 

οη δεῖξαι. Βαΐ οἡ {15 νίδνν [ῃ6 56 η86 15 ΨΕΥΥ͂ ΘΠΠΊΌΓΟΙΙ5, ν]Ζ. “1 ψ11] 

ΤΥ 561 ΠΕΙΡ γοῦ ἰο 5ῃενν ον γοιῖι τηἱσηΐ (εδοἢ τη6 εἰς... Τὴ ψογά 

δεῖξαι ταῖρῃς Μ᾿ 611 μαννα ὕθδεη ἰηἰγοάποεα ὈΥ βοπιθ βοῦῖθε ψῇῆο νγᾶβ ποῖ 

[Αγ αν νι [Π6 ΔΡϑοϊαία τιδ6 οἵ ξυμπροθυμοῦμαι δῃαᾷ {Π6 ἢπδ] ἅ56 

οἱ ὅπως ἄν. ΤῊΣ τεΐογεπος 15 αἰ γεοῦΥ ἴο ϑοογαίθϑ᾽ ᾿ην ταί] 1 ΤΙ Β 

ἀλλ’ εἰπὲ προθύμως. ΟΥ̓ οἴδπεῖ δἱίεγπαίϊνες δείξας ἰ5 {π6 τηοϑβῖ 
οὈνίουβ, Ὀαΐ [15 ἴοο πεοεββίίαίες διδάξαις οΥ διδάξῃς : Μαάνὶρ᾽5 
δῆσαι (Αἄν. ΟΥϊ. 1 Ρ. 367) σδῃ Βαγάϊν θ6 τἱρῃΐ, βίποε ϑοογαίεβ μᾶ5 
ΠΟΥ͂ ΘΧΡΙΟΘΘΙΥ ἀἰδοαγάθα {Π6 πηθίαρμου (καὶ τούτων μὲν ἅδην). Α5. 

ταραχάς [ῃ6 βεηίτηθηΐ, 1 15 ἰο ὈῈ ποϊβά {παὶ Ἐπί ΠΥ ρΡῆγο 5. ΠΟΥ 

τεἀμποεα ἴο. ἀπορία : 11 τεγηδὶη5 [ῸΓ ϑοογαίεβ. ἴο ροϊηξ ἃ ΨΥ  οπί. 

((οιηρασα {π6 οοηνεγβαίίοη ἢ Ε Πγάθηλιβ ἰθ Χεη. Με. τν 

ἢ. 2.) ϑοοίαΐδβ δοσουά!ηρ])ν πον ἰαῖκας [Π6 1ηἸ|αἴῖνα : τνὰ 5}8]] 

{πεγείοσα 6 στὶρῃΐ ἴῃ Ἰοοϊίησ ἰοῦ [πΠ6 ροβιίῖνε ἰεαοῃΐϊησ οὗ {πὲ 

ἘΠ ΠΥΡΏΓΟ τηδὶΠ]Ὺ ἴῃ {μ6 βεοομα Πα], Βαϊ [π5ὲ 45. ΕΠΕΒΥΡΗΤΟΒ 
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ἀπορία 156 ΟὨΪΥ Πα] οοηίεββθα, 50 (1η δορογάαποβ ψἱ8 ϑοογαίεϑ᾽ 

518] ργοσεάμπτε) (Π6 βοϊαίίοῃ ἰο ἔπ6 ΡγοΌ]οῖὰ οὗ {μ6 ἀϊαίορια ν}}}} 6 

αὶ ἃ Ραγίϊαὶ ομθ. 8566 [ηϊτοά. ρΡ. ΧΧΥΪ. 
58. δίκαιον εἶναι πάν τὸ ὅσιον. δίκαιον ΠεΙῈ μαϑ [ῃΘ ΥΣΘΑΣ 

οὗ “τηοσα]᾽, “τὶρῃς᾽ : 5εὲ ΒοηῖΖ Ρ]αἰομίβομα ϑίμαϊθη ΡΡ. 230, 233 

Δηα [π6 εὐἀϊίοτ᾽5 ποίεε οὐ. Οεϊίο 45 Ὁ (ἔτι δὲ οὐδὲ δίκαιον). ᾿ ὙΝ ἈθΙΘδ5 

ἴῃ [Π15 ραᾶββαρὲ Ρ]αίο στεραγάβ ὅσιον 85 ἃ ρατί οἱ δίκαιον, ἴῃ (ἢ 8 

Ῥτοίαροταβ, Μέμπο δηὰ (οιρίαβ 6 ρίδσεβ. ὁσιότης ἃ5 ἃ .ϑ δίῃ γ8 
ψἰτίαθ: οη {Π6 ᾿'βδαῖπε ρ]ίίουηι ἢ σοφία, σωφροσύνη, ἀνδρεία ἀπά 

δικαιόσύνη. Ἐοτ ἃ αἀἰξουδδίοῃ οὗ ἴῃ6 Ὀεαγίηρ οὗ {Π15 οὐ ἰμ6 ἀαίβ οἵ 
1Πε Ὁ τπασραρῖ 566 [ηἰτοάυοίοὴἡ ΡΡ. ΧΧΧΙΪ ΠῚ, 

᾿ς 57. τὸ δέτι καὶ ἄλλο. τι ροα5 ψ 1 τὸ δέ: “Πα ἰδίους τ ΤΑ ἴσχον 

1 15, αἰπεγεηὶ ἡ, 50 ἴῃ Βδρ. 1 339 Ο οὐκοῦν ἐπιχειροῦντες νόμους 
Ὁ τιθέναι τοὺς μὲν ὀρθῶς τιθέασι, τοὺς δέ τινας οὐκ ὀρθῶς. ΟἾΞεῖγα 

{ῃς Ιαΐεηΐ Ἰορῖοαὶ ργοοαβϑθ οὗ διαίρεσις : ἴῃ οΥάοΥ ἴο πυπί οαἱ ψνηαΐ τὸ 

ὅσιον 15, δίκαιον 15 Βα) Ἰν] 464 ᾿πίο ἔνψὸ 1465, ομθ ὅσιον, ἀπά ἰῃς 

ΟἴΠ6Υ βοιηθίμιηρσ ἀπ κηονη. 6 Θορῃίβίεβ δπα Ῥο]οαβ σαν (ἢ 15 

χοάς οὗ ἸορΊοΔ] ποθ γω 1ῃ 1ἰ5 [116ϑὲ κε εύμμ γερ 566 [ηἰτοά, 

Ρ. ΧΧ. 
58. οὐχ ἕπομαι. εἰμευνρ δ ΤῊΣ ἜΡΩΥΕΣ βῆθνῃ ΠΙπ1561 1η- 

ΟΑΡΘὈΌΪΕς οὐ ἀἰδειηρυ βῃιηρσ Ὀείννεεη " Α]] Α' 15 δ᾽ ἀπά “ΑἹ! 2 15 4". 
566 οἡ οἷ. ΨΙ αα ἦ1:. (οτηραζα αἷδὸ τὸ ἃ οὐκ οἵδ᾽ ὅ τι λέχϑι ῷ 
τὸ ὠβεϑ 

590. καὶ μὴν---σοφώτερος. ϑοοταίε5. ἘΠ ΡΡΝ οῃ [Π6 ΠΕ πιϑαπΐῃρ 

» ἕπομαι: γουῃρ τε ὅῃπου]α σὰη ἰαβί : νέων δὲ πάντες οἱ πολλοὲ 

καὶ οἱ μεγάλοι πόνοι (ῪΕΡ. ΙΙ 536 Π). Βαϊ [πουρῇ γουί 5. [ῃ8 

Β6Άβοὴ ἴο ̓ βδασῃ (τῷ. γὰρ ὄντι ἡ νεότης εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει ΤΠεδεΐ. 

146 8), γεὶ γουίῃ 5 ἴαυ ἔγοιῃ Ῥείῃρ σοφός (ἈΕρ. Ν' 475 6): 80 (Παϊὶ 
ὅσῳ σοφώτερος 15 ΥΕΙΥ͂ Ξατοαβίίο. οὐκ ἐλάττονι (ἴοΥ ψΠΙΟΒ Τ μα5 
ἔλαττον) 15 εαπναϊεηΐ ἰο τοσούτῳ, 85 ΘΟΏ8η2Ζ ΤΕ͵ Δ ΓΚ8. 

'ὅο. ὃ λέγω νἱΖ. ἰῃ ΓΙ Ε. λέγω ταῖμεγ μα ἔλεγον (εῖπον) 15 
ΘΕΏΘΙΆΪΠΥ ἀβεα ἴῃ τείευγίηρ ἴο ἃ ργενίουβ Ρδδᾶρα, οὗ (ἢς6 58η16 ἀΪδὰ- 
ἔσρης : 566 Οἢ ὅπερ λέγω ἴῃ ΑΡΟΙΪ. 21 Α. 

ὑπὸ πλούτου τῆς σοφίας. ϑοοταίε5 ἀϑρίγεά ἰο {πε Ῥε]εῦ ἐμαὶ 

γΥ]Βάοση 5 ἴΠ6 ΟὨΪΥ ἔγὰθ ννθδ] ἢ : 566 [Π6 ργαγεῦ ἰο Ῥϑη ἴῃ ῬΗδεαζ. 
279 Ο πλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν. ΤΠ 5βαϊηα νἱδνν εἰώωνως 
ὈεοδΠΊ6 ἃ Ἔ Εὐθθηριδθς ἀῖλβες, 188 5ίο!ο5. 

ὅτ... ὦ μακάριε: 5ε6 οἢ ὦ δαιμόνιε Σώκρατες ἴῃ μιὰ "ἡ Β. 

62. οὐδὲ χαλεπόν. οὐδέ ((οτ νϊοῃ ΝΑΡΕΓ μου] τεδᾶ οὐδέν) 
ῬΙΟβαηΐβ Π0 αἸΠΟΟΥ͂ : [Π6 Ιἀϊοὴ 15. Ἔχϑοῖν {Κὸ (μ6 ἘΏΡΊ] 5 “ἰοῦ 

͵Δυ Β:ς 9 

Ι2.ΔᾺ 
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ἔς ἜΣ ες Ῥ ΕἹ 

Πα Πεγ 15 ᾿ἃ ἀπο υ]᾽ εἰς. ΘομδηΖ αποίε5 Ἰερο. 11 673 Ο ποιητέον" 
οὐδὲ γὰρ πάνυ χαλεπόν ἐστιν εἰπεῖν. 

λέγω γάρ. Αἡ εχετοῖβε [ο]]οννβ ἴῃ Π6 σοηνουβίοη οὗ ριοροβιοηϑ 
ΘΧΘΟΙ]Υ 85 ἴῃ ΑἸοΙΡ. 11 139 Ε. Ηδετῖα (16 ἘΧϑΙΏΡ]6 15 ποὶ βεϊεοίεα δἱ 

ταπάοχῃ, [ΠουρΡἢ ΒΓ ΟΓΥ 5ρθαϊκίηρ 1 15 ΠΟ Τῆογα ἰδ 80 ΘΧΘΙΊΡΙΟ: 

ἃ5 ΒΥ ΖΒΟΙΒ 6 γοιηαγκϑ (Ρ. 147 οὗ Ὠ15 βἀϊΕ] 0) “ἀρ ϊββίτηθ ἴῃ ααδ βίη 6 

ἀ6 ρΡἰείαίε 1ηϑιαΐα οἰΐδια ἀθ νεγεουηάϊα αἰδραίαίαγ᾽", ἴον δέος πᾶ 

αἰδώς τε Ῥαγίβ οἵ ὁσιότης. Τὴδ Ρῥυηοῖρ]α οἵ 5εἸθοίησ 8ῃ ἘΧΘΠΊΡΙΘ 

νΥΠΟἢ 51.4}1 1561 Ἰνοὶνα ἃ 561] ΙΘΘθῸη 15 αἰκίη ἴο [(ἢϊ5, δῃᾶ 15 

γασορηϊβεα ἴῃ τηοάδγῃ ννοῦκϑ οὐ Βαμποδίϊοη 6.5. Βαϊη᾽5 Βαποδίίοη δ5 

ἃ. Θοίδβῃσθα Ρ. 292. αἰδώς 85 φοοά 5ῇδιης 15 Ὑβϑύθῦθηοθ, ἃ Ῥ͵ΟΡΕΥ 

βεηςπηδηΐ ἴο [66] ἰονγαγᾶς ροᾶβ (Ἰεσρ. ΧῚ 920Ε θεοὺς προγόνους 

αὑτῶν αἰδουμένου 5), ἀπᾷ 5οῃγχείῃϊηρσ δκίη ἰο ὁσιότης : 1ἃ 15 υϑεᾶ 

αἶϑο {πὸ αἰσχύνεσθαι ἴῃ σομπεοίίοῃ ψ ΙΓ Εν} οὈ] εοίβ, 85 ἴῃ [ῃ6 οσϑοὶα 

αυοίεά ἴῃ Ιἀερ. ΨἼΠΙ 566 ὁ οὐδ᾽ αἰδεῖται κακὸς εἶναι. ΒοΙίἢ τηξαπίησβ 
ΔΥΕ τεοορη]ϑεα 1η {Π6 56ε4πῈ61.. γα [Π6 τγογὰ 15 Ῥεϑί {γδηβ]αἰβα ὉΥ͂ 

ὁ 5ῃδιηδ᾽᾽ {ῃγοιρῃοῦί. 

62. ὁ ποιητὴς-- ποιήσας. Αοσοοτάϊηρ ἴο ἰῃ6 ϑΘομο]αβί, (ῃς 
γΕΙ565 δ΄6 ἔγοῃι (ῃη6 ΟΥργίδη Ροδπηθ,  ]οἢ ἄδα]ῖ ἢ {[Π6 εἀνεῃῖβ 

ΡΥΟΥ ἰο {ΠῸ 1Π|Δ4, οὗ ῃ]ςπονγη Δα ΠοΥύβ ἢ Ὀπί ργο Δ ΌΪΥ Πα] ηρ τοτ 

Ογριπιβ, θηοα ἴΠπ6 παπι6. Ἡγοάοίιι5 γαίιβεβ ἴο Ἄβουῖθε {Π6 ῬΟΕΠῚΒ 

ἰο Ἡοπιοι---οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι ἀλλ᾽ ἄλλου τινός, 5405 

ΒΕ (1 117}: δῃᾷ ἴῃ Αἰμϑηδοιις ΧΥ 682 Ε (ΠΟΤΕ Ξενεγα] γεῖβῈ5 8ΓῸ 

ααοί64) Ἡερεβίαβ δηα ϑίδβι 5 ὺα τ ΘΠ] ΟΠΘα ἃ5 δαί ΠοΥβ ἴο νυ ΠΟ Τὴ 

1[ἢ6 Ροεῖηβ μαά θεβϑὴ δϑβδίσῃεά. Ῥεῖπαρβ Ρ]αΐο ἱπήϊοαΐθβ Ηΐ5 βεη58 οὗ 

[ῃη6 ἀουθία] δας μουβηῖρ ἴῃ [Π6 νγογάβ ὁ ποιητής, 6 ῬΙαίατοἢ (περὶ 

ἀοργησίας οἾ.. 11. 459 9) : οὐ γάρ, ὡς ὁ ποιητὴς εἶπεν, ἵνα “γὰρ δέος 
ἔνθα καὶ αἰδώς. 

64. Ζῆνα δὲ-- αἰδώς. ὙΤΠεβε ἔνγο 1ἴη65 ἰῆνοϊνε σοῃϑί θα] 8 
ἀππου!6ς5, θοῇ οἵ ἰαησααρα δῃᾶ οὗ πηδδηϊηρ. : 

ΤΠ δοςσορίεα γεδάϊηρ 15 θ᾽ ἕρξαντα (50 {με Ξεοοπά Παπᾷ ἴπ Β) : Βαξ 

Β [45 θέρξαντα, αῃιὰ Τ' στέρξαντα : ΜῺ116 Βίορθαριβ ΕἼἸΟΥ]Θρ.. 321. 19... 

τες ῥέξαντα. Τί νχε ΞΌΡΡοβε (παι ῥέξαντα οΥ θ᾽ ἕρξαντα 15 τσῃιί (ἕρξας 

γγα5 υϑεα [οΥ ἔρξας -εδράσας; τί νγὲ τδῦὺ ὈεΙενε (ῃη6 ΘΟ] βί θα ΑΥ. 

Αοἢ. 329), ἱνο αἰπου {165 αὐῖϑδθ. ΕἸιβδί, ἕρξαντα 15 ΔΙ 1 υϑεά 

1 Ὑδ 51 ΠΥ ΕἸ] ἀπα 5Που]ά ἴῃ ἐμαὶ σαβε Ὀ6 ἕρδοντα (σοΙηραῖα {Π6 ννοχά 

ἐρξίης ἰὴ Ηάϊ. ν! 98, 45 ἃ ἰγαῃβ]αἰΐοη οἵ [ῃ6 Ῥεγβίδῃ 1) 471115), ΠΟΥ 15 

1 1ε55 ΠΔΥΒἢ ἴο ΒΌΡΡΙΥ τάδε πάντα 85 ΟὈ]εςεΐ, ποΐ ἰο 5ρεαὶς οὗ {π6 

τδπτοϊορν ᾿ηνοϊνεά ἴῃ ἕρξαντα ἀηα ἐφύτευσεν : 5.0 ἢ απ Ο]ἹΟΡῪ 15 Πον- 

δνοσ ποῖ ἈΠΟΟΏΠΊΟΙ ἴῃ νεῖ565 οἵ δῇ ΟΥΡΗΪο οπαϊδοίεσ, ϑαεοοηέ, ἐο 
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τόν θ᾽ ἕρξαντα πὰ καὶ ὃς---ἐφύτευσεν Ὀοΐῃ τεΐεγ ἰο Ζειιδὺ Αἱ τοὶ 

βίρῃί {Π|5 ἀρρεαῖβ ἴο οὐπίγαδϊοις [πΠ6 νγ6]1-κηοννῃ ἰάϊομι ὈΥ ἢ οἢ δῇ 

ΔΠΔΡΠοΥΐς ριοπμοῦη ταρίαςαϑ (Πς6 ταϊαίνα αἴϊεσ καί 1 ἃ σγε]αίίνα ν᾿ ἢ 
{πε βαπλ6 δηἰθοθάθφηΐ ργεοεάδβ (5ΞεῈ οὐ Αρο]. 404 δηά βύρσα 6 6): 
Ῥαΐ οα {πΠε6 οἴμοι μαῃά τόν θ᾽ ἕρξαντα 15 ποί αιϊΐα [Π6 βδῖὴβ 85 ὅς τ᾽ 

ἔρξε: ἀῃᾷὰ οπ [Π6 ρτουηᾶ οἵ τηβαηΐηρ ἰἴἃ βεεηὶβ οὈνίουβ {παΐ ὈοΙ]} 

Οἰαιιθθθ ἀῦθ ἀδϑουρίγε οὗ Ζειβ. Ῥευῆδρϑβ ὅς 511}} τείαϊηβ βομπῃβίῃϊηρ' 

Οἱἁ 115 ΟΥΡΊ 4] Δ ΡΠΟΥΪΟ τι56. 
Ζεουβ ἰ5 μεῖθ Ἵοοῃοοϊνθα οὗ δ5 ἰῃς οἵδαίοι, δ5 50 οἴδξῃ ἴῃ {6 

ΟΥρμὶς Ὠγηηη5 6.5. Ηγμηη. ΧΡ 3- 5 (ε4. Α)06]) ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν 

κεφαλὴν ἐφάνη τάδε ῥεῖα, γαῖα θεὰ μήτηρ ὀρέων θ᾽ ὑψηχέες ὄχθοι καὶ 

πόντος καὶ πάνθ᾽, ὁπόσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἐέργει. ἼὝΠΕΓΕ 15 ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 

ἘΣ ΤΗΝ γε ]εα ΔἸ] ϑΐοη ἕο βοιλα βυοῖ ἀοτί γαϊίοι οὗ Ζῆνα 85 15 4] πᾶρα ἴο ἴῃ 

(ταδί. 3906 Α-Β οἱ μὲν γὰρ Ζῆνα, οἱ δὲ Δία καλοῦσι. συντιθέμενα δ᾽ 
εἰς ἕν δηλοῖ τὴν φύσιν τῶῦ θεοῦ, ὃ δὴ προσήκειν φαμὲν ὀνόματι οἵῳ τε 

εἶναι ἀπεργάζεσθαι (οἷ. τόν θ᾽ ἔἕρξαντα). οὐ γὰρ ἔστιν ἡμῖν καὶ τοῖς 

ἄλλοις πᾶσιν, ὅστις ἐστὶν αἴτιος μᾶλλον τοῦ ζῆν ἢ ὁ ἄρχων τε καὶ 

βασιλεὺς τῶν πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρθῶς ὀνομάζεσθαι οὗτος ὁ θεὸς 

εἶναι, δι᾽ ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρχει: 566 αἷΞςο ϑίοθαριιβ 

Ελοϊορ. Ῥῆγβ. 2. 24---ὔ, 86 εἰ 4]. : «πὰ οἴ. Αφβοῃ. ΘΌΡΡΙ. 58.ς---585 

φυσίζοον γένος, τὸ δὴ Ζηνός ἐστιν ἀληθῶς. ἼΠε ΘΕ] ]ὴρ {Παΐ {Π6 

Η!ρΡΠαβί 5Που] 4 θὲ τππηαηηθα πηρεῖβ τι5 ποῖ γάτα νυ ἴῃ ατεεῖς Πἰογαίαγα 

6.5. αν. Ττοαά, 885---ό ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, Ζεύς 

(ν ετα 566 Ῥα]εγ). ὅ80 ἴῃ Ραίο σαί. 499 Εὶ αηᾷ ΡἢΠ]ῈΡ. 12 6: τὸ δ᾽ 

ἐμὸν δέος---ὠἀεὶ πρὸς τὰ τῶν θεῶν ὀνόματα οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνθρωπον, 

ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγίστου φόβου. καὶ νῦν τὴν μὲν ᾿Αφροδίτην, ὅπῃ 

ἐκείνῃ φίλον, ταύτῃ προσαγορεύω. Τῇε Ἰαδὲ ραββϑᾶρε 15 ἴῃτι5 δρρτο- 

Ρηδίεα Ὀγ Οτίρεη δᾶν. (εἰβ. τιν 8ο---ϑ1ι (εἄ. Μίρπα) ἀλλὰ καθαρὰν 

εὐσέβειαν εἰς τὸν δημιουργὸν ἀσκοῦντες οὐδὲ μέχρι ὀνόματος 

χραίνομεν τὰ θεῖα, ἀποδεχόμενοι τοῦ Πλάτωνος τὸν ἐν Φιλήβῳ 

λόγον---τὸ γὰρ ἐμὸν δέος κτλ. Τὶ ἰ5 ἴῃ [με 58πὶ6 5ρίτῖξ {πᾶὶ Ρ]αίο 

Δ κ65 ϑοογαΐεβ βῃγη]ς ΠΌϊη ἀδϑο ίησ [Π6 6 οἵ (ἀοοά οἰπεῦνῖβε 

[δ ὈΥ ἃ 51η}1}16 ἰὴ Ἐδρ. νἹ ροόύ "ἢ--Ἑ ἀλλ᾽, ὦ μακάριοι, αὐτὸ μὲν τί 

ποτ᾽ ἐστὶ τἀγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι"---ὃς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ 

φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνῳ λέγειν ἐθέλω: ψἱτΠ ΜΠΪΟΝ σοτηραῖε 

{με ᾿πηρτεσϑῖνα νγογάβ οὗ ἰῃς ΤΊπιδθυβ (28 6) τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ 

πατέρα τὸδδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύ- 

νατον λέγειν. : 
ΤΗὨγουρποιῦς [Π15 ποίας 1 πᾶνε ἀϑϑιιπχεα [ῃς οοτγεοίηθϑβ οἱ θ᾽ ἕρ- 

ο ζαντα, ἴΠ6 τοδάϊηρσ οὗ Ὁ: Ὀυὶ 1 ἱποϊῖπα ἴο (πίη]ς (παὶ θ᾽ ἕρξαντα 15 ἃ 

Ὁ:- 2 
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ὀογγαρίίοη οὗἩ θρέψαντα---Ζειπ Ῥεῖπρ σοηοεϊνοα οἵ δ5 1Π6 βαβίαϊ που 

δηα ογεδίου οἵ 81] {μαΐ 15. ὙΠα ὕστερον πρότερον νοι] [Π6π 6 πε ἐ 

ἩοΥηοΥ 5. ψε]1-Κηον ὁμοῦ Ἵπε ες ἠδὲ γένοντο ε.5. ἰη Οα. ᾿ν. 138» 

ΜΠ ΕΓ 566 Απλεΐϑ. 

12 Β . ὅδ. ἵνὰ γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς. ἘΥ ΖΕΟΠ 6 ἐοτῆεν οὐαί ΩΣ εἰ 

58 16 βϑηϊπηδηΐ οσουτ5 ἴῃ ΕΡΙΟΠδτιὴυβ (3 000]. οα ϑόρ, Αἤαχ: 1074) 

καὶ ᾿Επίχαρμος" ἔνθα δέος, ἐνταῦθα καὶ αἰδώς. ὅο αἷξο ἴῃ ΡΙαϊΐ. 

ΟἸδοπι. 9. 2 καλῶς ὁ εἰπών" ἵνα γὰρ. δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς, δηὰ 

περὶ ἀοῤγησίας (Ἡ. 11. (φιοϊεα ἀθονα οἡ [1π6ὸ 63). Ρ]αίο᾽5 ροϊπί 

5. ἴμαι δέος (πιεῖ 15) 15 ἃ Ὑ]άοΥ [εγπλ μδῃ αἰδώς ἐβεηστν ὑυ μία 15 

ΟὨΪΥ 97:6 ἰκϊηα οἱ δέος. 
᾿68. οὐ δοκεῖ μοι εἶναι. εἶναι ΞΞ “ἴο τ {πὸ᾽, δῃᾶ ἵνα δέν ἔνθα 

καὶ αἰδώς 15 νἱγί 4} ἃ φαοϊαέϊοθ. 80 ΡυΈβ ΠΥ ἴῃ ἀλλ᾽ ἵνα γε αἰδώς, 

ἔνθα καὶ δέος εἶναι. Ταμὶδ ἰ5 τυ οἢ Βείίοσ, θεόδιϑθα ποτα 3.».π 

ἴμδῃ ἴο τεραζα εἶναι ἃ5 ΤΊΘΙΕΙΥ ἴπ6 οοραϊὰ. ᾧ 

γι. αἰδεῖσθαι δὲ μηδέν. Εὸ μηδέν, οὐδέν ψγου]ὰ -θ6 τηοτα 
ΤΟρΡα]ΑΓ δἰζεσ δοκοῦσι: μηδέν 15 ΠΟΥΘΨΕΙ ἃ ΤΌΤΕ ἐλ νος πὶ ἠρραίίνε: 

866 οἢ 6 Β ΔῦονΞΕ. 

7γ4ᾳ. ἀλλ᾽ ἵνα γε αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος εἶναι. ΤῊς δ βνάμι 

Ρδύ41161 (ἢ ἃ ομαγδοίογιϑεις αἸΠδγθης 6) 15 ΟΡεγίθοι ἴονς οδϑίριῃ ουἱ 
ἴρατ ̓. Οἢ εἶναι 566 ἰαξί ποία Ὀαΐ ΟΠ6. ι 

75. αἰδούμενος. δέδοικεν. Ρ]αίο᾽5 οΠμοῖοα ἐν γος 15 ΝΕΙ 

σοΠατγαοίογιβίῖο ποτα, ὙΝΙΒΒίησ ἴο ρίονε ἰπδὲ αἰδώς 1πηρ]165 δέος, Ὠδ 

Ῥαβ565 ἔγόζῃ (ῃ6 οἣβ ποίϊοῃ ἴο [ῃ6 οἵἴποὺ {Πγουρἢ ἃ 56.165 οὗ τη 416 

ἐεύχηϑ, οὗ ννϊοῇ [ῃ6 Ἰδαίου ἴῃ δῇ οαβ6 ἰῆγοϊνοϑ τόσα ποίίοῃ οἱ δέος 

[Πδῃ [Π6 δαυ]εσ. ΤΏ ἴῃ αἰδώς [εαν 15 1655 ργοϊηϊηθηΐ ἤδη ἴῃ αἰσχύ- 

γεσθαι, ἴῃ αἰσχύνεσθαι ἴμδῃ ἴῃ φοβεῖσθαι: ἀπὰ φοβεῖσθαι (ἰἰτη6 16), ἴῃ 

ΜΒΐοΝ ἰμ6 ΡῥὨγϑίοαὶ αριιαιίίοπ ἄπ ἰο 2γέεδγιξ ἄδηρετι (ἡ παραυτίκα 

πτόησις, 5805 ΑΙηΙΠΟΗΪ.5) ἴα ἴῃς Ἰεδάϊηρ ἰάθα, ἔουιηβ 6 παίαγαὶ 

{ΓΔΏΒΙΠΟΩ ἴο δεδιέναι (τηεία5, ὑπόνοια κακοῦ): 566 Ῥγοάϊοιι5᾽ ρεγίβοι Υ 

Ἰυδὲ ἀϊδεϊποίίοῃ Ὀδίννεεη δέος δῃά φόβος ἴῃ Ῥτοί. 358 Ὁ δηά ἴοσ. οἴ μευ 

ἜΧΘΙΏΡΪ65 οὗ [Π15 4185]-5ουϊεβ ἴῃ Ῥ]αΐο 566 οὴ ΟΥἴο 47 Β τῷ ἐπιστάτῃ 

καὶ ἐπαίοντι. πεφόβηται 85 ρτεδεπί οὗ (πε βἰαίε 5ῃου]ᾶ δ ποίίςβά. 
126 ἤ. δέδοικε μὲν οὖν. μὲν οὖν ἰ5 οοἵγεοίϊνε, 85 05.1.8] ; 566 Οἢ 

ἈΡοΪ. 26 Β. ῬΡΙαίο οἵ οουτβα νυυϊίεβ δέδοικε ταῖ μεσ [ἢ 8 πεφόβηται. ΟΥ̓ 

Ῥοίῃ Ῥεοδιβα (ῃ6 ρῥοϊηϊ 5 ἴο 5πενν ἐμαὶ αἰδώς ἰπνοῖνεβ θεθεν ποῖ 

φόβος. δῆρ τ : ὑὰ ΤῈ 

79. οὐ μέντοι. Ὑε: ΒΙΓΟΏΡΕΥ ἤδη δέ αἰζεῦ μέν. γε 15 οὐοραιοην 

βοραταίοά ἴγοιῃ μέντοι ὈΥ 8. γοτζά, 

8ο, ἐπὶ πλέον: ἴῃ Ιοσίοαὶ ἐουπαϊ ΠοἱοσΎ, δέος Πὰ5 ΤΏΟΥΓΟ ὀλέθλ ο72᾽ 
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απα 1655 ἡγε οίογε ἰῃΔῺ αἰδώς. Θ΄ΟοΠδΠ2 ρα {π6 γεδϑοηϊηρ' 7161} [Ππ5 5 

{πὸ Πίρῃον ἰάδα (α) 15 [ῃ6 οπα νη ἢ 15 ροούαῦ ἴῃ Ἐββαρ τα] τηδυῖβ, {Π6 

Ἰονγεῦ ἰ5 6 οπα νη ΐο ἢ ἰ5 τίσ μευ ἴῃ [ἢ 656 (“-Ὁ Δ): σοηβθαπθ ΈγΥ, [Π6 

Βίρμεν ἰάδα (α) 15 ργεβεηΐ ψῆετα {π6 Ἰουγεσ (4 -Ὁ τ) 15,ρ, θυ1 ποῖ φῆξέ 

φογοα. ἘῸτ [Π6 Ρῃγαβθοϊοου οἵ, Ἐπ γα. 290 Β οὐδεμία----τῆς θηρευτι- 

κῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστὶν ἢ ὅσον θηρεῦσαι κτλ. Νοίϊςε {Π6 Ρυτεῖγ ἸορΊ- 

8] 5ββῆϑβε οὗ μόριον ἀῃ!ὰ μέρος [ῃτουρῃοαῦί [ἢ15 ρᾶββϑαρβ. Τί 15 ἱῃγροχίδηϊ 

ἴο Βεασ ἐπ15 βεῆβα οὗ μέρος ἴῃ τηῖϊπα ψῃεη Ρ]αΐο βρεᾶῖκβ οὗ " ραγίβ᾽ οἵ 

501]. ΣΝ : 

86. καὶ ἐκεῖ λέγων. ἐκεῖ τείετβ ἴο 11 Ε΄---12 4. τὸ τοιοῦτον οὗ 

σοι58. ἀδρεπάβ οἡ λέγων (π16 4 1η9). 

ΟΠΑΡΊΤΕΚ ΣΙΝ, 

ἘΠΕ ΠΥΡΗτο πον απηδετιοίδηᾶς [ῃ6 Ἰορίοαὶ αἰ βου ΠΥ 1π5ὲ οἱδατεᾶ 

ΠΡ: αηὰά ϑοογαῖθϑ, νι ἃ νον ἴο τοδοῃίηρ ἃ ἀςδῆηϊίοη οἵ ὅσιον, 

55 “ψγνῃδί βουί οὗ α ρατί οἵ δίκαιον ἴξ ἰδ, ΤὍῇαε τερὶγ 15---ἰτἰἰαὶ ρατσί 

νγΠΙ ἢ ̓β σοημσοΥΠΕα Ὑν] ἢ οᾶγα ἴου {πΠῈ σοάβ.. 
2. τὸ ποῖον μέρος. ““Αὐζου]ι5. ἈΌῚ ργομοσαϊηῖρι5 ᾿Ἰη ευγόσδίν 5 

«Πα, ΘΘΙΏΡΟΥ ταίθσίασ δά δ] 4υ]4, φιοά ργαδοαβϑὶὶ "5, Δ ηη, 

αποίεα ΡΥ ΕΠ ίζοομθ. [Ι͂π Ατ. Βδῃ. 1227---12209 {Ποῖ ἰβ ἃ οᾶβε οἵ 

{πε νἱοϊαἰίοη οὗἩ (μϊ5 τὰς: ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἀποπρίω τὴν λήκυθον, 

ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμών; ΒΥ͂Ρ. τὸ τί; ἐγὼ πρίωμαι 

τῷδε; ΤΗΐδβ ρατγίίουϊαῦ ραββαρα ἴα ΡγΓΟΡΘΌΙΥ οοτγαρί: θὰϊ Ἡειτηδηη᾽ 5 

ΤΌ]6 15 ὈΥ ὯΟῸ πηθδῃβ Ψ]ᾺΓΠοὰΐ Ἔχοθρίϊοῃϑς 6.5. ἴερ. νὶ 469 Β δμά Χ 

595 Δ. ρα νλ 
5. ἠρώτας τι--εἶπον ἄν. τι 85 ἰπίεσγῃδὶ δοοιβαίίνε. ὙΠ 

"ἐρωτᾶν [15 ἃς. 15 ἔοσγ {ῃξς τηοβὲ ραγί σοῃβηθα ἴο πϑυΐευ ῬΥΟ ΠΟ 8 : 

γεὶ Οταῖ. 407 α τὸν "Ἄρη ἐρώτα (α5ὶς ἀρουΐ ΑΥεβϑ). εἶπον 15. ΡΥΟΔΡΙΪΥ͂ 
Ῥτείειγεά ἴο {με πιογὲ σϑριατ ἔλεγον ἃ5 ποῖα ἀδοϊσῖνε δηά ἰηβίδη- 

ἰδηθοιβ. ϑοθδηΖ αιοίεβ 5 τῖρ. 199 Ὁ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο 
“πατέρα ἠρώτων,---εἶπες ἄν κτλ. 80 «150 ἴῃ ΞΟΡἢ. Αηίΐ, 755 εἰ μὴ 
πατὴρ ἦσθ᾽ εἶπον ἄν σ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖν. 

6. οὗτος ὁ ἀριθμός 1.6. ὁ ἄρτιος. 
ἡ. σκαληνὸς--ἰσοσκελής. Οτεεὶς ΑἸ Πηγεῖϊο νγὰ5 Ἰδυρεῖν Βεο- 

τοδί σ 8] : 566 [ῃη6 νγ6Ὲ11 Ἰζπονγῃ ραββϑᾶρα ἴῃ ἰῃ6 Ὑπεδείείαβ 147 Ὁ-- 

14188Β. Α)Ππ δνδξὴ ΠΌΠΟΙ 15 οὗ οουῖβα οδ θα ᾿ἰϑοβορὶθα 85. Ὀεϊηρ' 

ἀἰνίβ:016 ὉΥ 2. 80 {Π6 ϑοῇῃο]αβὶ Ἔχρ]αἴηβ 6 ραββαρξβ. 

Ι2}0 

11. ὅσιόν ἐστιν. Ηϊϑοηϊσ ψου]α τεαά (αραϊηβί (6 Μ85) τὸ 12 Εὶ 
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ὅσιον, ἃ5 ἰῇ Ὁ ἀρονγε: ὑυΐ οἵ. ἱπίτα 'ἴπ ἘΣ ΠΥ ρΡΗγοΒ τερΡῚῪ εἶναι 

εὐσεβές τε καὶ ὅσιον. Τὶ ἰ5 ἱπα! δτεπὶ δῖον ὅσιον ΟΥ τὸ ὅσιον 15 

ΥΥΥΙᾺΓ6 ἢ, βίησθ ὅσιον 15 ἰο 6 ὯΟ τῆϑγα ργϑάϊοδίε οἱ, θα: δΌϑο]υίεὶν 
ἰάφδητοαὶ νυ, {πε ραᾶτί οἱ δέκαιον Ξουρῆς ἔοσ. 

13. μεμαθηκότας. [ἰ 15 1ΠΊρ]16α 85 ιι5ι14] (δὲ ἴο Ἰεδύη Ῥι εἰν 15 

ἴο Ὀ6 ρίουϑβ. 

15. τοῦτο τοίνυν κτλ. ΤῊΪ5 ἰ5 (ῃ6 ἔουτίἢ ἀεβηϊίοη ρίνεη ὈΥ͂ 

ΕΠΓΠΥΡῆγο. [Ι͂ἢ ΠΔΙΠΊΟΩΥ ΜΙ (6 ἔδος {παΐ 11 15 ἰεα ὑρ ἴο ὈΥῪ 

Θοογαίαεβ, γϑίμευ [Δ ὈὉγῪ Ἐπίμυρῆγο, ψὰ Πηά 1{ ἴῃ οἰπεσ ἀϊδ]οριεβ 

οἵ Ρ]αΐο, 6.5. αοτρ. 507 Α--- Β καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους τὰ προσή- 

κοντα πράττων δίκαι᾽ ἂν πράττοι, περὶ δὲ θεοὺς ὅσια. τὸν δὲ τὰ δίκαια 

καὶ ὅσια πράττοντα ἀνάγκη δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι; ἔστι ταῦτα. ΓΟ, 

Ζεηο ἴῃ Πίορσ. [ἀεχΐ. ΝΙἿ 110 εἶναί τε τὴν εὐσέβειαν ἐπιστήμην θεῶν 

θεραπείας : ἴῃ8 βατης ἀαβἤβη]ἸΟῺ 15 4150 σίνεῃ ὉΥ ϑεχί. Εμμηρ. Αάν. 

ΜΔ. ΙΧ τ23. 866 δἷϑο Τπίτ068. Ὁ. ΧΙ. 

ΘΗΑΡΤΕΕ ΧΥ. 

ΤῊΙ5 αηά {πε [ο]οννηρ ομαρίεγβ ἀγα σοποθυπθα ΜΠ ἔπε ἀεῇβπηιοη 

ΟΝ Τεϑοῃςά, ΕἸγϑί, ϑοογαΐεϑ γαῖϑεβ {Π6 φαδϑίίοη ἃ5 ἴο ψῃδὶ θεραπεία 

ΙΏθ8η5. 1η (Π6 ρῥγδβδεηΐ σῃμαρίεσ ἢθ ργζόνεβ (ῃδὲ 1 σδηποῖ ὃὈ6 ἃ οᾶγα 

Ὠανίησ ἴου 15 ορήεος {6 Ῥεπεῆς οὗ πε σοάς: δηάὰ ΕΠ ρῆτο 
Ἔχρ  αἴηϑ ᾿ξ 5 βεύνῖοθ {16 {πὶ οἵ 5]ανεβ ἰο {πεῖγ πηδϑβίεϑ. 

1. καὶ καλῶς γε. ἼὙΠΕΓΙΘ 5 ὯΟ 5Αγοδ τὴ ΠΕΙῸ: ΤΟΥ [Π15 ἀθἤη ΠΟ 
(1ῃ ῬΙαίοἶβ νἱενν) σοησεδ]5 δὲ Ἰβαβί 1 1 ἄοεβ ποῖ γενεδὶ {π6 χα : 
568 13 Ε΄ : 

1324 42. σμικροῦ τινος ἐνδεής εἰμι. 50Π8}2 ΔΡΕΥ 4ποίε5 Ῥχοί. 3298 
νῦν οὖν, ὦ Πρωταγόρα, σμικροῦ τινος ἐν δεής εἶμι πάντ᾽ ἔχειν, εἴ 

μοι ἀποκρίναιο τόδε. , 

6. λέγομεν γάρ που. Ῥ]αΐο Ῥερίπβ 85 ᾿ξ με ψου]Ἱά ϑίαίβ {π6 
ἀϊδδγθηοα Ὀεΐνεεη θεραπεία οὗ σοάβ 8Δηα {παΐ οὗ οἴοσ οδ]εοῖβ ἴἢ 

ΘΘΏΘΓΔΙ ἴεγμηβ: ἰπβίεδα οὗ ψῃϊοἢ ΠῈ Ὀγθακβ οὔ δηὰ ἰδκεβ βρβοῖδὶ. 

ΘΧΘΙΏΡΙ65. οἷον 15 5 ΤΉ] ]ΔΥ]Ὺ πδεα ἴῃ οἷον τοιόνδε Ὀεϊονν (13 Β). 
ἡ. ἵππους. -ἱππικός. ἼΤὴδ ΟΥ̓ΕΙ ἰ5 [οσ ει ρῃδϑῖὶβΌ ΤῊῈ δηδῖο- 

σἷεβ δῖα αυϊα ἴῃ ϑοογαίεϑ᾽ δίγε: 5ε6ὲ Χβη. Μβδιῃ. 1 2. 37 ψΠΕΓα 

Οὐἰ45 βαγϑ : ἀλλὰ τῶνδέ τοί σε ἀπέχεσθαι δεήσει, ὦ Σώκρατες, τῶν 
σκυτέων καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν χαλκέων κτὰ. οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σω- 

κράτης, καὶ τῶν ἑπομένων τούτοις, τοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ ὁσίου καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν τοιούτων ; 

γ' “μά 

ὥσω, ΠΥΡῚ ὙΦ “δὰ » ΨΥ 

τ σσυσσυσε τοσ ται στα παῖαν ταν ν τ κοι πὰ κοντὰ μὲν ασσ Σάσα δα διναν τν ἀπμπον ταν στα υσιεὶ ἩσΌναΝ. 
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13. κυνηγετικός Ξ-κυνῶν θεραπ ευτικός, ἴοΥ ἄγω οἴζξη τηδαηξ ἴο 

δαιτιοαίε οὐ ἰγαΐῃ. 

22. ταὐτὸν διαπράττεται: [οὐ ταὐτόν Ξε6 Δθονε ΟἿ Ι0Ο Ε. 
24. οἱ ἵπποι--βελτίους γίγνονται. ὅ8εε ἀοῖρ. σιόα : ὄνων 

γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς καὶ ἵππων καὶ βοῶν τοιοῦτος ὧν κακὸς ἂν ἐδόκει 

εἶναι, εἰ παραλαβὼν μὴ λακτίζοντας μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάκνοντας 

ἀπέδειξε ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δί ἀγριότητα. Τὶ 15 ἴοι {Πϊ5 

τΤεαϑοὴ ἱπαὶ Ρ]αίο σεῆβυσγε Αἰμοηΐδη βἰδίθϑηθη, Μι4465, ΟἸτηοη, 

ὙΠαηλβίοοας ἀπά Ῥε ΟΪ65: 5686 οΥρ. 515 Ὁ ἢ, Μεῆο 93 8 ἔξ, 

Ρτοί. 310 Εὶ ἢ. 

320. ὡσαύτως ἴ5 ΠΟΥ͂ νυΥΠ 6 ἢ ὈΥ ϑοἤδηΖ ὡς αὔτως, οἡ {π6 στοιηά 
{πΠαἰ ῬΙαίο᾽β ὡς δ᾽ αὔτως 5Πενν5 (ῃδἰ {π6 ἴνγο ραγίβ οἵ {Π6 ννογὰ ὑγεα 

5.1] (εἴτ ἴο "ε αἰβιϊποί. ἶ 
ἠ ἐπὶ βλάβῃ κτλ. 15 (ῃ15 [ῃ6 ΟὨΪΥ αἰϊεγπαίίνε ἢ Οου]ά {ΠῸῪ 

ηοΐ τειηδίη 272 σαί σοῦ ὅ6εθ αθονε οἡ θεομισές ἴῃ 7 Α. 

37. ξυγχωρήσαις. ΤΗΠΐ5 οἰ ἄδΥ ἔογτ οὗ ορί. ΑοΥ. 5 εχαθηΐ ἴῃ 

ΡΙαίο. 

38, βελτίω---ἀπεργάζει. βελτίω 15. ῬΥΙΔΥΠΥ ποῖ οἱ σπαγαοίθυ, 
Ραΐ οὗἩ σοπάϊίοῃ (ργοβρευ νυ ἀπά {μ6 1|π6}: Ρὰΐ ἰπ [ῃ6 ατεεῖς νίοιν 

σΠαγδοίευ 15 ᾿ργονϑά ὈΥ ᾿πρτονααά οἰγουτηβίαποαϑ : 566 αῦονῈ οἢ 34Ὰ 

᾿ς κακουργεῖν τὴν πόλιν. ἼἼΠΕ ΔὈΌΞΙγΙΥ ΠΕΙδ σοηβίϑίθ 1 ΒῸΡΡΟΒΙΠΡ 

[πα {Π6 ροάβ δία ποὶ δἰγεδάγυ ἴῃ (Π6 Ὀεϑί σοῃά! τ] 0. ρΡΟβϑ 1016. 
43. οὐχ ἡγούμενος εΧρΙ]Αΐη5 τούτου δὴ ἕνεκα. 

46. εἶεν νγᾶβ ῬΡγοῃοιππηοθά εἶἑν, ψ]Γ Ἰηΐεγνοςα]ῖς ἀϑρίγαϊΐοη. ΤῈΘ 

Ῥαγτῖοὶα ( ὨΙΟἢ 15 ρει αρ5 οοπηρδοίεα ψΜ] εἶα) βοῦνοϑ ἰο ἀἰβηΐθθ Ομ 6 

Ροϊηΐ δῃηᾶ ἰηϊγοάποα δηοίμεσ, 866 οἡ (το 47 Β. 

48. ἡἥπερ--οἱ δοῦλοι. ἘῸΥ ἥπερ οἵ Β, Τ' Παὰ5 ἥνπερ, ἀῃά 50 

ΘΟἤδηΖ τεδάς. ΕἸΞΟΠπευ αυοίε Χεη. Ηε]]. 11 3. 14 ἐθεράπευον πάσῃ 

θεραπείᾳ. ἼΤΠΘ Ιᾶάδα [Παΐ τηδῃ 15 ἃ δοῦλος οὗ [Π6 σοαᾶβ νγὰβ [Ο] θυ Ὀ]Ὺ 

σΟΙΏΙΠΟΙ διηοηρ ἴῃ6 ατδεῖβ. Ρ]αίο Τίεσοον 726. μετὰ θεοὺς ὄντας 

δεσπότας : ἀπ Επρεοία ΠΥ ῬΏδΕάο 62 Β [0]]., ψγ]Ἔτα πηδη 15 βαϊᾷ ἴο ὈῈ 

ἕν τῶν κτημάτων (Πεγα - “ 5]ανεδ᾽) τοῖς θεοῖς : οἵ. 1014. Ὁ ἀνόητος μὲν 

ἄνθρωπος τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου 

κτλ., ερ. Χ 500 Ο--Ὁ, δῃά [βρρ. Χ 9028: αἶδο ῬΠπαβεάν. )όβ Ὁ τὸν 

ἐμόν τε καὶ σὸν δεσπότην "Ἔρωτα. 80 ἴῃ ὅορῃ. Εταρ. 480 Ἥλιε 
δέσποτα: Τὰπτ. ΗΙΡΡ. 88 ἄναξ, θεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών: 

Χεη. ΑΠΔΌ. ΠΠΙ 2. 13 οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς 

προσκυνεῖτε. ϑοογαίαθ ΕὐεΥ Ἰοοϊκβά ὉΡΟῚ ἨΙΠΊ56] ἃ5 ΑΡοΙοΐς δανε; 

566. ΔΡρο]. 20Ὰ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν 

τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. (Οομρατε Τηἰτοά. Ρ. χὶν ἢ, 

" 

128 

ΓΕ 

12} 
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50. ὑπηρετικὴ---θβεοῖς. 50 ΟΠδχτη. 158 Ο ἐξάρν ῳ εἶναι τὰ ἐρω- 
τὠώμενα: 8566 οη τὰ μετέωρα φροντιστής ἴῃ ΑΡΟΪ. 18 Β. 

(ΗΑΡΤΕΝ ΧΥΕ 

Θοογαίεα. ΠΟΥ 851κ5--νῃαΐῖ ἄ065 [Π15 βεύνίοα 5εεῖὶς ἴο Ρτοάπςε 
Εὐΐῃυρῆγο 15. πη80}6 ἴο σΈρὶν, δῃα [ΠῈ6 ῥγοῦ] θη σεπηδῖης ππϑοϊνβά. 

ῬΓΕΒΕΠΠΥ ΡῈ ἄξοίαγαβ (Πεῇ. 5) {πὲ ΠοΙΙη655 σοηβὶβίβ ἴῃ βαυΐηρ δηά 

ἀοΐηρσ ψῇαΐ ἰ5 ῥ᾽ ϑαβίηρ ἴο {πΠ6 σοάς 'ῃ ρύϑυε δηά ββϑουϊῆςδ. 

ΤΕ ΚΕΥ ἴο {πΠ6 ροβιεϊνε ἐβδοῃίηρ οἵ {Π6 ἘίΠυρῆτο 1165 ἴῃ ΠΝ 
ὉΠ5ΟΙνοα 4αεβίίοη ρσορουπαβά ἴῃ {Π15 σμαρίεσ : 5εὲ [ηἰτοά. ρρ. χίϊ ἢ. 

Ι. ἡ ἰατροῖς ὑπηρετική 5... θεραπείαᾳ. ἼΠΕ -“ψοτὰ θεραπεία 15 

ΒοΟΥΕΥΕΥ ποΐ Ἔχργεββεά, θθοδαβα 15 5118] τηεαπίηρσ 15 οαγε ψ ΠΙΟῃ Πᾶ5 

ἴογ 115 αἰπὶ (πε σοοά οἵ {πε οδ]εεΐ : δηά {15 τηεδηΐηρ Π85 ᾿π5ὲ Ῥβθῃ 

εχοϊπδα. Ὁπῃε τὲ οὗ ἄγὰρϑ δηά {Π6 {π|κῈ 15 τηδεδηΐ. Βρον. 

ΑΝ ΟΣ προς αν τηγοῖς ὈΣ μόσον νἱΖ. ἰῃε ὄργανα οὗ ἐπεῖν ογαῦε.: 
12. ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετική κτλ. ΤΠε ΡοΞ5 ΠΥ οὗ ρίθίν Ῥεΐηρ 

8 ἐνέργεια νἱϊ που ργοάποϊηρ ΔῊΥ ἔργον 15 ποί εηἰετίαϊποά. 

Ι4. τά γε θεῖα κάλλιστά γε. 850 Β: Τ οὐηΐϊίβ {πῸ βεοοηᾷ γε. 

ΘΟΠΔΏ2Ζ πυοίε ΒΕΡ. 1Π 389 Ὁ ἐάν γε, ἦ δ᾽ ὅς, ἐπί γε λόγῳ ἔργα 

τέληται. Ἐοτ κάλλιστα ἀνθρώπων οἵ. Τιεσσ. 1 636 Ε τὰ δ᾽ ἐν Σπάρτῃ 

κάλλιστ᾽ ἀνθρώπων δοκεῖ μοι κεῖσθαι: ὙΠεδεί. 148 Β ἄριστά γ᾽ 

ἀνθρώπων. ὶ 

τ χῇ. ἐκεῖνο τὸ ἘΝ ΒΡ ἔργον. ϑοογαίεβ δϑῖκβ {πε τί: ΕΠ Ρῆτο 

ἴῃ Πῖβ ΥΕΡΙΥ φίνεβ ἴΠε ποῖον. (οιήρατε Μεπο δό ἢ--Ἑ «πα ἀοτγρ. 

448 ΕἙ. Ιηὴ πάγκαλον ϑοογαίεβ σίνεβ ἃ β]|ρῃΐ Ηἰπί 85 ἴο {π6 παίισε 
οὗ με τερὶγ ψῃΐοῃ με ἀεβίγεα : 5εα Βοῃϊζ Ρ]δίοηΐβοῃς ϑέπάϊεη ᾿. 

238 ποίε 7. Τῇε δῆϑνψευ ἴο {Π6 χαεβίίοη ἰ5 {Ππ5 ΞΡ ρ] δα ὈΥ Βοηϊζ 

(Ρ. 234) ποτα Ηἰπίβ ἴῃ {πε ἘΠΊ ΎΡΗτΟ ἀπά οἴμεῖ ἀϊδίοριιεβ : “ ΡΙ δ Υ 

15 ποίϊπίησ πὶ ρεγίεοϊ του γ, ΟἸ]Υ ἴῃ ΘΟ ἃ ἔογπι ἐμαὶ τηϑῃ 15 

οοηϑβοίοι5 οὗ Ῥεΐηρ ἰμπ5 ἔπ οτρᾶη ὈΥ Μῃϊοῃ Οοα ψοῖκβ μἷ5 ψ1}} ἢ: 

5668 Τηίϊτοά. Ρ. Χν. 

18. ἡμῖν ὑπηρέταις : νὰ Δ΄Ὲ 85 ἴὶ ψγεῦε πε Ῥοάγ οὗ ἜΝ ΤΊ 
Οοά ἐῆε ροῖ: οἵ. ϑγιὰρ. 1868 ἥ τε οὖν ἰατρικὴ---διὰ τοῦ θεοῦ 
τούτου κυβερνᾶται κτλ. ἩἨετδοϊας Εταρ, ΧΙΧ (ε4. Βγνγαίει) ἕν τὸ 

σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην ἣ κυβερνᾶται πάντα διὰ πάντων. 

ὙΠ 1με ρέμα βοπεϊπμηθηξ οοτῆρδτε Ἰβοογαίεβ 5. 150 οἶμαι δέ σ᾽ οὐκ 

ἀγνοεῖν ὃν τρόπον οἱ θεοὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων διοικοῦσιν. οὐ γὰρ αὐτό- 
χειρες οὔτε τῶν ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν γίγνονται τῶν συμβαινόντων 
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αὐτοῖς, ἀλλ΄ ἑκάστοις τοιαύτην ἔννοιαν ἐμποιοῦσιν, στε δι᾽ ἀλλήλων 

ἡμῖν. ἑκάτερα παραγίγνεσθαι τούτων. , 

22. τὸ κεφάλαιον αὐτῶν. ϑ6ΠΔη2 πον ᾿ηβεγίβ τῆς οὐ θδοοδως 144 

ἘΠΕ αὐτῶν : [ΟΥ̓ΤΛΕΥΥ ΠΕ τα]εοϊεα τῆς ἀπεργασίας ἴῃ (ῃ6 5Ξεοοηα 

ΡῬάββαρε θεῖον. ΤῃΠε εἤεοι οὗ αὐτῶν 15 (ο Ιἀεη 1 (Π6 φΈπογα] 5 ἹΠ. 
{πεῖν Ρτοίεββίοη : οἵ. τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι 

(ΑΡοΙΪ. 17 8). Οοπίταβί αὐτῶν τῆς ἀπεργασίας Ὀεϊον : ΠΕγΕ αὐτῶν οἵ 
σοῦγβα ἀδρεπάβ οἡ ἀπεργασίας ἴῃ 5ρῖ{6 οἵ ([ῃ6 ΒΥρεγρθαίοῃ, δὰ 85 ἴου 

115 δηἰδοθάξηξ, ηοΐ πολλὰ καὶ καλά, Ὀαί γεωργοί. 

29. τί δὲ δὴ κτλ. ὙἼΠΕ τ514] ραποίαδίοη ρΙαοθς (ἢς τηδυῖς οἵ 

Ἰηϊετσορδίϊοη δἰζεγ τί δὲ δή : θπὶ [Π15 566 Πὴ5 ἴο ἱῆνοϊνα ἃ σοῃ[μπϑίοῃ οἵ 

ΓΙ Κη, πη16895 τῆς ἐργασίας 15 τερατάεα 845 Π.ΕΥΕΙΥ ερεχερείίο, ΘΟ. 

5 ΨΕΙΥ αν κατά. (ΒΡ ΕΙΠαγα 5 ηοία οδῃ Παγα]γ Ὀ6 τρῃΐ: “ἄπο 

ΘΘΠΙΙΥΙ τών πολλῶν καὶ καλών εἰ. τῆς ἐργασίας εοἄδῃχ τποάο ἃ 
κεφάλαιον ρεπάεηϊ. Βδάετηῃ σταία (Ὁ) περ] ρσεηῖα ὟΝ ΟΙΠ πα : του] τουατη 
εἴ ρΡυ]ομτγογαση, 4886 411 εοἰποιαηΐ, σαδεπδηλ βαμητηα εϑί αἤβοί]Ο15 

ἢυῖι5 Ὁ.) Ταϊκίηρ ἐργασίας ψΜ] πολλών καὶ καλῶν, γα σεί ἃ ΨΙΟΩΡ 

πηρδηΐηρ. ΤῊΣ τηϑδηΐηρ᾽ Ταααίγεά ἰ5 ποὲ “ν μὰς ἰ5 με κεφάλαιον οἵ [π6 

ἐργασία οἵ {πΠξ πολλὰ καὶ καλά ̓, θαὶ εἰ{Πδγ, “ψηδὶ 15 (η6 κεφάλαιον οἵ 

{πε πολλὰ καὶ καλάν᾽ οὐ “ψῇηδί 15 {πε κεφάλαιον οἵἉ {πε ἐργασία ̓ ΜΙ 
[πΠ6 Ρυμποίπαίίοη ψηΐοἢ 1 Πανα δάορίεά, (ῃς 1ἀϊομῃ 15 πκὸ δρον 

470 Α τί δὲ γῆς τε τμήσεως τῆς ᾿Ελληνικῆς καὶ οἰκιῶν ἐμπρήσεως“ς; 

ποῖόν τί σοι δράσουσιν οἱ στρατιῶται πρὸς τοὺς πολεμίους ; ΜΨΏΘΙΕ 566 

ΘΔ ΠΡ δυτη 5 ποία. 
20. τῆς ἐργασίας 15 5614 γαῖ Ποῦ ἔΠδη ἀπεργασίας, οτ ἀοσουηί οὗ 

{Π6 ρῥτεσεάϊηρ ἀπεργάζονται: ἀπεργασία νου] ΤΟΥΘΟΥΕΥ Τααυϊγα Δ. 
ΟὈ]εςί, ψνΠαῦθαβ ἐργασία 15 ΤΕρΡΊΌΪΔΥΠΥ υϑεά 45 Ἔαυϊνα]θηΐ ἰο “ Ὀιιβ᾽ η655᾽ 

ΟΥ “ἰταάε᾽ : 566 αἰθϑὸ οἡ ἐμπορική ἴῃ 14 Ἑ. ΘΙΠΊ1]ΔΥ οα565 ΠΏΕΙΘ ἃ 

ΡΓΕρΡοϑιίοη 15 ἀγορρεά τα Ῥῃδθᾶ. τοᾳ Ὁ ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή, φαμέν, ἡ 

ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ, ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἂν 

ἔλθοι---εἰργά ξετο δέ γεὴ περιττή; Ἐπ γᾶ. 281 Ο οὐκ ἐλάττω πράττων 

ἐλάττω ἂν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων ἧττον ἂν κακῶς 
πράττοι (ϑοΠ ΔΖ). 80 Ευγ. Βαοοῆδα τούς κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν ἐς 

μέλαν πέδον. 

31. καὶ ὀλίγον σοι πρότερον. ὙἼΤΠΕ τείεγεησεα 5 ἰο 98. ΑἴΕΥ 

καὶ ὀλίγον νγε Ξῃου]ά εχρεοοί καὶ νῦν ταὐτὰ λέγω οΥ ἴῃς Π|κ6 : ἴῃ ΡΪασα 

οἵ ψῃΐο ἘΠ ΠΥΡΏγΟ βαρβεϊςαίεβ ἃ βεπέεησα ἰπίθηαβά ἰο οοηίαίη ἢΐ5 

Ιαϑὶ ἀε]ϊνοσαποα οὐ {πε ϑβυθ͵εοὶ οὐ ρίείγ. ἁπλῶς ῥυββθῃίν ἰ5 
Ο ρβΠπΉρΡΪγ᾽, “νοΐ ΠΠ5 ἸΒθΊΠ6 

24. ἐὰν μὲν. τὰ ὅσια, ΤῊΪ5 ἰ5 ϑἰσῖς εν ΞΘ, ΘαἸςίησ πδ ΘΕ ΤΕΥ παν 14 Β 

. 
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ἀεβηϊίοη (ΠουρῊ Ια ἄοννη ὈΥ ἘΠ ΠΥρΡῆτο 5 5.6), θαὶ δὴ διαρ ῆ- 

οδἰΐοη οὗἩ {π6 ἀεί πἰτοη ρίνϑη ἴῃ 12 (ὅσιον 15 τὸ περὶ τὴν τῶν θεῶν 

θεραπείαν): 566 αἶδο ποίβ οὐ τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἴθ 14Ὁ. ΤΠ6 

5ΡΘΟΙ41] Ξξεῆβ6 οἱ θεραπεία 15 πον 5414 ἴο "εῈ βανίπηρ δηα ἀἄοϊηρ ννῆδί 15 

ΔΟσαρΡί8 016 ἴο ἰῃ6 σροαβ ἴἢ ῥγαγυεῦ δηᾷ βϑογίῆοσε, 1.6. {ΠπῈ ἰοστηδὶ ἀβρεοί 

οὗ γε] ρίοῃ 15 ΠΟΥ ἰηβϑίθα οἱ, 116 δ ἴΠ6 5816 {{π|8, ἃ5 ϑοογζαίεβ 
ΡΙΓοςσεβαβ ἰο 5ῆθν, ἴθγβ 15 ἃ σϑιῃϊηϊβοθηοα οὗ ἴΠ6 ἀδβηϊοη Αἰγεδαν 

τευ νἱΖ. {παὶ Ῥεῖ 15 τὸ θεοφιλές (6 Ε)Ξ. ἘπίΥΡρῆτο (85 ἃ 
μάντι9) ἴακεβ. {πΠ6 ρυγεὶυ βϑοεσγάοίαὶ νἱεν οὗ τεϊιρίοη: οἷ. Ο(Ἱο. 

Ν. Τὸ. 1 116 “5Ξαποίίία5. διΐετι εϑὶ βοϊεηϊα φοϊεπάογιμη ἀδοσγιμη᾽. 

ΤἼΕ οσοποερίϊοη οὗ εὐσέβεια 85 ἃ ῬΤΟΡΕΙ͂ τεσορσῃίτοη οὗ ἡ περὶ θεούς τε 
καὶ ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία (ϑγιῃηρ. 188 0)---οΥΡΊΠΑΙΥ ἃ 

ΒἰσΊΟἿΥ 16ρα], δ]πγοϑί τῃθγοβϑηί]8. ταδί! η---ἰβ νγῈ}}] Ὀτοιρηξ οὐ ἴπ 

Ῥο]ἰο. ζοοο: καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος---παρὰ μὲν ἡμῶν 

δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, 

παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι. ὅεε [ηἰτοά. 

Ρ. Χχὶ. 1 5Που]ὰ θὲ ῃοίεα ἰδ κεχαρισμένον 15 ΤΕρΌ ΪΔΙΥ ιιϑεά οἵ ναὶ 

βηάᾶ5 ἔανοιν τ {ΠεῈ σοάς 6.σ. Ατὶϑί. Ῥὰχ 286 κεχαρισμένον χοιρί- 

διον: Ηάι. ᾿ 87 εἴ τι οἱ κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη : Χεη. ΗΙρ- 

ΡΆΓΟΠ.1 τ θύοντα χρὴ αἰτεῖσθαι θεοὺς ταῦτα διδόναι, καὶ νοεῖν καὶ λέγειν 

καὶ πράττειν, ἀφ᾽ ὧν θεοῖς μὲν κεχαρισμενώτατα ἄρξειας ἄν κτλ. : 

Απμπδούθοῃ 2. 7 σὺ δ᾽ εὐμενὴς ἔλθ᾽ ἡμῖν κεχαρισμένης δ᾽ εὐχωλῆς 

ἐπακούειν. 

26. καὶ σῴζει κτλ. ΔΝ ΟΒΙΓΔΌ ἰΟΓΠΊΕΥΥ ἰουπά 1η {Π15 βεπΐθησα 

16 πιοβὲ ἱπηροτίαπέ ροβί(νε σεέβαὶὶ οὗ {πῸ ἀϊαίορια (586 {πε ΕἸπ]εὶ-. 

ἴὰὴρ ἴο ἰδ βἀϊίοη οἵ 188ο, ρΡρ. 8 84): [μ15. σαπ ΠαΓάΪΥ 6 οοττγεοξ 
Βονγανεῖ, ἴοσ ϑοοζδϑίθϑ οἰ θαυ ᾿ΠΏΡ]165 ἴῃ {Π6 ᾿πητηβαϊαΐα 5661 6] (καὶ 

γὰρ νῦν ἐπειδὴ ἐπ᾿ αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπου) ἴπμαΐ ΕΘ ΠΥΡΏγΟ 45 5ῃϊγκοα 
ΔΉ ΟΥηρ {Π6 νἱΐα] απεϑβίίοῃ,. νἱΖ. {παὶ ἴῃ 152 Ἑ. 866 [ηΐτοά. 

Ρ. χιϊ. Οὔ βεσνε πδὲ Ἐπίθγρηγο ἸοοΪτ5 ΟὮ γε] ]ρΊοη 85 Ἐββθη 18} ἴο 

[η6 εχἰβίθηςε οὗ ἃ βίαϊε : 5εὲ6 οὔ 5 Καὶ αῦονε. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΊΙ. 

ΤἼς βἰαϊθπιεηΐ οὗ Ἐπ ΠΥρῆτο 15 πον Ἐχατηϊηεᾷά, 1 ἃ νἷενν ἴο 
ΕἸτοῖ 115 πηδδηϊηρ : δπα 1ξ 15 τεά πο ἴο {ΠῸ ἔοστη “ ΡΙΕΙῪ 15 π6 ἐπιστήμη 

αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς", : 

ι. ἢ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων. ῬΡτεροβί(ἰοη5. τὰ ἔτεα ΠΥ 

Ἰηϑογίοα Ἰϑεΐννθεη δὴ δα]εοῖνε ἀπά {πΠ6 βάν ροϊησ ἢ Ἰξ : 6.5. 



πο τὰ ΡΙΑΤΟΘ ΣΦ ΟΤΗΥΡΗ͂ΡΝΟ. ΙΟῚ 

Ευ Πγά. 305 πάνυ παρὰ πολλοῖς ἀπ ϑγιηρ. 192.6 οὕτως ἐπὶ μεγάλης 
σπουδῆς : 566 Οἢ ΑροΙ. 536 Α. 

3. ἠρώτων : [ῃ6 τείεγεποθ 15 ἀουθ 1655 ἴο 144 τί δὲ δὴ ΘῈ Ραὶ 

1 5ῃου]α ὈκῈ ποίϊοεα (ηαἰ Εα ΠΥΡΉ το 5 ΔΏΒΨΟΥ 15 ηοΐ 50 τηποἢ ἃ ΥΕΡΙΥ 

ἴο ἰῃαἱ φυσβίίομ 45 ἃ ἰγεβἢ ἀδ]νεγαησα οἡ {πε βυὈ]εοΐ οἵ ρἰείγ. 
ἀχλὰ γὰρ οὐ πρόθυμος: 50 πῃ 124 ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ 

πλούτου τῆς σοφίας. 

4. δῆλος εἶ: «ἃ σοἸ]]οαυ]4] :ΔἸοιη, πι86α ἴῃ [15 ραγαίδοϊίϊς ψαγὺ: 

Ατ, ἄν. 1407 καταγελᾷς μου, δῆλος εἴ. 

5. ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἦσθα : νἱΖ. ἴῃ 123 Ε. ΕῸΓ ἐπ᾽ αὐτῷ ἴῃ [5 
5θῆβο (. δ {π6Ὸ ροϊπί ἢ ϑοῆδῃζΖ σοιηραζεβ ΡΏ1]ῈΌ. 8 ἢ ἢ μὴν ἐπ᾽ αὐτῷ 

γε ἤδη γεγονότες ζητεῖτε, ὡς φῇς, πάλαι. 

ὃ εἰ ἀπεκρίνω. ΤῊε ρτεοῖβε ίοσοε οὗ ἀποκρίνεσθαι Ἰετα 15 “5Ξίαϊε ἴῃ 

γοῦν δηϑινεσ᾽ : οἵ. (Π6 τιδὲ οἵ ἐρωτᾶν σοτημηδηΐϊεα ΟἹ ἀθονε ἴἢ 12 Ὁ. 

6. ἱκανῶς: 50 Β: Τ Πᾶ5 ἴσως. ᾽χε Πᾶνε Πεῖα ἃ5 οἰθαῦ ἃ 5ἰαίε- 
τηδηΐ ἃ5 15 Ροββί]6 οὗ {π6Ὸ ᾿τπηροτίδῃοα νυ] ἢ ῬΙαίο τηεαηὶ ἴο αἰϊαοὴ ἴο 
{Π6 αιιαϑίίοη ἴῃ 1323 Ε. 8566 [ηϊτοά. Ρ. ΧΙ], 

7. ἐμεμαθήκη: 50 [ἴῃς Ξεοοηῃάᾷ Παηά 1π Β : ἐμεμαθήκειν [5 Ἰ᾿ ΟΥΙΟΥ 

Μ8 διίῃουγ. Ρ]υρετίθοίς ἴῃ -εἰν ἀύα ποῖ ἰοπηά ἴῃ ἴΠ6 Ὀεβϑὶ Αἰες : 

566 Οἢ ΑΡοἱΪ. 22 Ο (ξυνήδη οὐδὲν ἐπισταμένῳ). 

νῦν δὲ ἀνάγκη γάρ : 566 Οἢ 110 νῦν δὲ σαὶ γάρ κτλ. 
τὸν ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ. 850 Β : Τ᾽ ἢ65 τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωμένῳ. 

ἘΠ Ζβομα δᾶ ὙΟΒΪγα ΠΟ ΒΕΥ τοίαϊη τἢ6 ποσὰ αἰτίου! γϑδάϊηρ, 

ννοἢ ΘοῆδηΖ σμδηρεβ ἰο τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωτωμένῳ. ὍὝΠΕτΙα ἰ5 ἃ 

ΒΓ] 18Δ 7 σοπδιβίοη οὗ ἐρώμενος ἀηα ἐρωτώμενος ἴῃ [με Εταβίαδο 132 Ὁ, 

Δηά οἵ ἐρῶντος ἀπ ἐρωτῶντος ἴῃ ἈΒΡ. ΙΚ 437 6. ϑοογαίεβ γε ηΈ]ν 

1.565 {πε Ἰδηστιασα οὗ [ῃ6 ἰθηάθυ ῬΆβΒ5Ι0ὴ 1η ἰδ] κῖπρ Ἰ ἃ ὙΟΠΠΡΕΥ 

ἀϊδραίαηΐ : σοιηραγα (1 ΨΥΟΒΪγΑθ) 14} ἱηΐτα ἐπιθυμητὴς γάρ 

εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σοφίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ: ἀπὰ 
566 ΑἸοϊθιαά 65 'ῃ ϑγιῃρ. 216 Ὁ. 

8. ἀκολουθεῖν, ὅπῃ ἀν ἐκεῖνος ὑπάγῃ. 80 ἴῃ ΒΕΡ. 1 394 Ὁ 

ὅπῃ ἂν ὁ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ ἰτέον. ΤῊδ ῥτγεροβί(ίοη ἴῃ 
ὑπαάγω ἀεποίεβ ἴπΠ6 ργαάμὰὶ Ἰεδάϊησ οὐ ἔγοιη βίερ ἴο βίερ: ἃ ροοὰ 

ἰηβίδησε 15 φυοίεα Ὀγ 1,. ἀηᾶ 5. ποτ Ατῇϑί. Η. Αη. 1χ 8. 613" 30 ἐὰν 

ὑπ᾽ ἀνθρώπου ὀφθῇ (3ς. ἡ πέρδιξ) .- τὸ τῶν ὠῶν ὑπάγει, πρὸ 

ποδῶν φαινομένη τοῦ ἀνθρώπου, ἕως ἂν ἀπαγάγῃ. 

Ιο. ἐπιστήμην τινὰ κτὰ. Νοῖίε (Παΐ ἴῃ (15 5ῃογί ἔοσῃ οἵ 
ΕΠ ΠΥΡΏτο᾿ 5 ἀδῆπιίοη (ΠῈγα 15 ποίῃϊηρ ἴο τεργαβεηΐ (ἢ6 οἰδιιβα καὶ 
σῴζει τὰ τοιαῦτα κτλ. (14 Β). Α οἶαιβα 50 πηϊηροτίδηϊΐ οδηποῖ 

᾿{πεγείοσταε θὲ τεραγάεα δ5 {πεῈὶ σουποι-ϑῖοηα οἵ {Π6 αϊαϊοριιε: 566 

τὰ 



ΙΟ2 ἐν αν Ὑ 9 εν ἐς Ἰ υΣΙ ΡΝ 

Ιηἰγοά. Ρ. χῖν: πᾷ ἔοτ {π6 ρἷαςβ οὗ {Π1|5 ἀδββηϊίοη ̓ῃ ατεεῖς τεῖθανει : 
ἐπουρπς 1014. Ρ. ΧΧΙ. Ξ 

12. τὸ θύειν δωρεῖσθαι. Οἵ, Επτ. Μεά. οὔᾳ πε δῶρα καὶ 

θεοὺς λόγος. ΤΟΙ. ΠΠ|πᾶ ΙΧ 493 Η. στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί---καὶ. 
μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρα τΡΝΗ ας 

ἄνθρωποι λισσόμενοι κτλ. 8εε [πίτοᾶ. Ρ. χχί. 

13. εὔχεσθαι αἰτεῖν. ΕἸ ΖΕΟΠῈ παυοίες Γερο. ΨΙ Ἅ6: Α εὐχαὶ 

παρὰ θεῶν αἰτήσεις εἰσί. 

14} 15. αἰτήσεως Ξς. παρὰ θεῶν. Οοτῆρᾶτε Χεη. ΗΕ]].1 3. 9 ὅρκους 

ἔδοσαν (Ξς. Φαρναβάζῳ) καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου (ϑ 141 Ὀαυτα). ἘῸΓ 

δόσεως θεοῖς Ξεε ποΐε οη΄ ΑΡροἱΪ. 30 Ὁ δόσιν ὑμῖν. : 

19. ἐπιθυμητής Πδ5 τη ἢ ἐπε 58πιῈ 5εῆβε 85 ἐραστής, 5Ξε6 ΟΠ τὸν 
ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ ἴῃ 146 δῃά οὗ ΤιεσσοΙ 643Ε ἐπιθυμητήν τε καὶ 
ἐραστὴν τοῦ πολίτην γενέσθαι τέλεον. ᾿ 

20. οὐ χαμαὶ πεσεῖται. Α ῥτονεΥΌΪ4] ἐχργεββίοη ΤΣ τῶν δια- 

"- οὐδὲν λεγόντων, ἀλλ᾽ ἐπιτυγχανόντων, 58γ5 ἰῃ6 ϑοποϊ]αςί. 

ἘΤΖβο μα τγ6}} σομραγεβ Ασ. εβρ. τοι 2 τὰ μέλλοντ᾽ εὖ λέγεσθαι μὴ 
πέσῃ φαύλως χαμᾶξ᾽ εὐλαβεῖσθε, ὁπιὰ ΡΙπάατε χαμαιπετὲς δ᾽ ἄρ᾽ 
ἔπος οὐκ ἀπέριψεν (Ργβι. ΝΙ 57} : 

21. τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία. Τῆε ψοτά ὑπηρεσία «οἰδαΥν 5ῃθ τς 
πα δοοταίεβ Ἰοοϊζα ου {ῃ6 δῆβνγευ οὗ ΕἸ ΠΎΡΓΟ ἴῃ 148 85 ΠΟ ΠΕ 

ἀεδηλίοη, Ὀαὰΐ 8ηῃ αἰίεπηρὲ ἰο Ἔδχρ]αῖη ΠΊΟΤΕ ΡΥΘΟΙΒΕΙῪ {Π6 ες οὗ 

ὑπηρετικὴ θεραπεία Ιῃ 13 Ὁ. 

22. αὐτοὺς. ἐκείνοις. Βοίῃ ῬΤΟΠΟΠΏΒ τείεσ ἰο {πε σοᾶς : ΕὐΖ- 

5686 ΠΟΠΊΡΆΤΕ5 Ῥτοῖ. 310 Ὁ ἂν αὐτῷ διδῴς ἀργύριον καὶ πείθῃς 

ἐκεῖνον. 

ΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ΧΥΠΙ. 

ΟΤῊΉς φῬγεβεηὶ ομαρίεσ τεάποες Ἐπ ΠΥΡΤΟ 5 {ΠΕΟΥΥ͂ ἰο 1π6 ςἰαΐο- 

Τωθηΐ Δἰγεδαν οδηνγαςββεά δηα τε]εοϊεά, νἱΖ. ἐμαὲ ὅσιον 15 τὸ τοῖς θεοῖς 
φίλον. 

1. τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν: ἃ5 ὁ ἐπιστήμων τοῦ αἰτεῖν “111: ῬΙεΕΙΥ 15 
Βασαν νἱγέμα!ν ἀδοϊατεα ἰο ὈῈ ἃ [εἰμ οἵ ἐπιστήμη. δ}. 1ἴῃ6 

ἰηἰτοάδποοη οἵ ὀρθῶς ἤεῖε οοϊηραῖα ΑἸοῖθ. 1 128 Β τέ δέ, ὥ 

᾿Αλκιβιάδη; ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς τι ὁτουοῦν πράγματος; 

εἀλλὰ τί; 1.6. ἜΥ, τιμαὶ 5ῃου]ά ἴὲ θῈ ἢ υμδὲ εἰβεϑ᾽ 1.4. τέ μήν; 

ὙΠΟ ΡΙαΐο 565 τερ ]Υ ἴῃ ἷ5. Ἰαΐεσ αϊαϊοσιιεβ : 566 ἈϊεΥ 5 

Ὁ ίεγβασμαησθη ἄθεον Ρ]αίο (1888) Ρ. 57. 



ΧΥΠῚ 1. Ὁ ῬΡΙΆΑΤΟ ΦΟΖΩΥΣΦΗ͂ΖΚΟ. ΙΟ2 

5. τυγχάνουσιν δεόμενοι. ὙἼὝΠΕΙΕ 5 [Π6. 58 Π16 ΔΙ Ισ ΠΥ ἴῃ 14 Εὶ 
δεόμενοι ἃ5 ἴῃ {π6 ἘΣΘ] 5} “ νναηίηρ᾽. 

ἡ. τεχνικόν γ᾽ ἀν εἴη. ΡΙείγ Ῥεΐηῃρ ἐς ΠΥ ΤΡ ΡΣ Δ ἐπιστήμη, 

[86 οοπάποί οὗ [με Ρῥΐουβ τηδῃ ν}1}} ΡῈ τεχνικόν. 5.4] δῦτη 15 ΠΑγαΪγῪ 
τὶσῃϊ : ““ΡΙείαβ 13 Ὁ νοοδία εϑἱ ὑπηρετικὴ. θεοῖς ([ηἴ. τέχνη) ᾿: 566 ΤΩΥ͂ : 

μοί οὐ {Π6 ρᾶβϑϑδᾶρε. Ο(οθεῖ ψου]Ἱά οὔτ. διδόντα, Ὀὰΐ δωροφορεῖν 15 

ἐπερ Δ βοϊαἰε]ν δ5 1 “γον οπμο᾽β σι δ αὐγαγ᾽ : οἷ, Ῥῃδδάγ. φόδ Ο οὗ 

ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖς ὡς ρούρεύαοα τ αν τῃς ΠΡ ΑΡΕΙΝΗΣ 

8τ6 {π6 ϑορῃϊβίβ. 

1Ιο. ἐμπορική., ΟΒΙγΑΌ ΔΡΕΥ φιοῖος δγαῖρ, 1881 Β Ἐκ “θυσίαι 
πᾶσαι καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ---ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ θεούς τε καὶ 

ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία. ΤΠΕ νγΑΥ Πᾶ5 δ᾽γεδάῦ Ὀδβεῃ. 
ΡΙΓΕΡατῖβά ἴοσ (15 νίενν οἵ τϑ]]σίοη ἴῃ {Π6 86 οὗ ἐργασία (ἡ ΏΙΟἢ 58Ρ- 

σεϑίβ “ἰγαά θ᾽, “τπεσοῃμδηαῖβε ̓) ἰῃ 144 ἀῦονθ. 566 850 1[πἰτοά. ῥ. χχὶ.- 

12. εἰ οὕτως ἥδιον. ΕΠΓΥΡΏγΟ ἰηβίπαδίεβ (μαΐ ϑοοζαίεβ. 15 

ἀἰβίησ' δὴ ἰηνίἀϊουβ ψοσᾶ.. Ἂ- 

ι6. ἃ μὲν---δῆλον. ἅ Πετε νἱτίμα! !γ τε ἅττα [πΠ6 ἱπάϊγθοι Ἰηΐοι- 
τορσαῖϊνε : ἴ 156. 50 τιϑ64 δ5οιηείϊηθθ ἴῃ ἀδραπάεξηϊ ἱπίοσοραίνα 

βεπίθησεβ. 80 ὅσος 15 ᾿ι5εα οΥ ὁπόσος, ἀπ οἷος ίοΥ ὁποῖος : 5ε6 οτρ, 

4518, εις ΤΠοιῆρϑθοῃ ααοίεβ ϑορῆ. Ο. Ἀ. 1271 ὁθούνεκ᾽ οὐκ ὁ ψοιντό 

νιν οὔθ᾽ οἵ ἔπασχεν οὔθ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα κακά. ΚΚ ὕππεΥ Αὐ5ΐ. (τδηῃητη. 11 

Ῥ- 742 ἰ4Κε5 ἃ βοιηενῃδὶ αἰεγεηΐ νανν, τοσασαάϊηρ ὅς 1 500 ἢ οα565 

85 δαυϊναϊεηΐ ἴο οἷος ἀπ ἀεηγίηρ (Πδΐ ὅς 15 Ἔνεὺ 564 ἴογυ ὅστις. 

οὐδὲν γὰρ--δῶσιν. ΕῸΪ ϑοοτγαίεβ᾽ νἱθνβ οὐ γον ἄξεποβ 566 

Μειη. ἵν 3. 3 ἢ. εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυ- 

μηθῆναι, ὡς ἐπιμελῶς οἱ θεοί, ὧν οἱ ἄνθρωποι δέονται, κατεσκευάκασι; 

οὗ, ΒΕΡ. 1Π 379 α οὐδ᾽ ἄρα---ὁ θεός, ἐπειδὴ ἀγαθός, πάντων ἂν εἴη 

αἴτιος---ἀλλ᾽ ὀλίγων μὲν τοῖς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλῶν δὲ ἀναίτιος" 

πολὺ γὰρ ἐλάττω τἀγαθὰ τῶν κακῶν ἡμῖν : 5ε6 Τηἰτοά. Ρ. χν.. ΤῈΘ 

᾿ϑοΒοαϑί οἡ [15 ράββαρε (45 Οοβεΐ ροϊηίβ ουΐ 'π Μπειθοβυης Ν: 5. 

11 88) νγὰβ δοαπαϊηπίεα τ] 81 7απηεθ᾽5 ΕΡίβεῖθ. Η:5 σοιητηβηΐ. 15 
συνῳδὸν τῷ" πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ ἑξῆς. ὙΤΠΏΕ ΡδδβαρῈ 15 ἴῃ 51 [8165 

17: πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, 

καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων. 

..24. ἀλλὰ τί --θεοῖς ; 1.6. 1 ποί, ννμαΐ σδῃ [Π656 οἱ τι5 Ῥριοιφεῦ ἀλλά : 

65 ἴῃ βαίηβ ἴοζοε 85 ἰη ἀλλὰ τί ἴῃ Ὁ αῦονε. τί 5πδνν5 ἰῃδί ϑοογαίεβ 

565 ἃ ΘΈΠΕΙΔΙ ἀββουρίίοη ὈΥ γγὙΑΥ οὗ δῆβννεῦ : ΕΠ ΠΥΡΏ͵Ο ΤΈρΡ]165 

ἢ δὴ Θηυμηδγαίίοη οὗ ἀδίαι]β, τσ. ἃ5 ἴῃ ἰ5 ἢτϑδὶ αἰζειηρί δὲ ἃ 

ἀδἤηπίτίοη (5 Ὁ ἀΡον6). ἘΕῸΣ ἰῃ6 ϑυπίαχ ΕΏΡΕΙΒαγάϊξ φοχρακθα 

Ῥμδβά. 58 Ὁ τί ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα ; 
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τοῳ ΔΌΤΕΒΟΝ τ  χαπ πον 

27. ἄρτι ἔλεγον : νἱΖ. ἴῃ 148. ΤΣ νγογάϑ τιμή, γέρας, χάρις (απ 

115 ἀευϊναίίνε5. χαριστήρια, χαριτήσια εἰς.) ατε οὗ [τεατιδηΐ ΘΟσΌΣΓΘ ΠΟΘ 

ἴῃ οσοπηεοίίοη ἢ ασξεῖκ τε]ϊρίοη. χάρις ῬΓΘΡΑγΕ5. {Π6Ὸ γγᾶν ἴοι 

κεχαρισμένον ἃ5 φὙαΐϊας Υγϊρῆϊ ἴου ργαζριε. : 

29. οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον. τὸ ὠφέλιμον 15 παίιγα ! ΠΥ 4150 
φίλον. Τὴ Ἰπ5Ποδίϊοη ἔου δἀάϊηρ τὸ φίλον 15 οὗ σουτβα {π6 ἄδϑῖσα 

ἴο τηακα Εαςἤγρῆγο σοπίεθα {πὲ Ὠἰς ργαϑδαπὲ ἀδβηϊτ!οη 15 ΔΘ πεῖς ἃ] 

ὙΠ [ῃδ6 δα ] δῦ ὁπ ἴῃ 6 Ε. ' ἘΞ 

31. τοῦτο ἄρ᾽ ἐστὶν αὖ. τοῦτο τείοτς [ογνναγά ἰο τὸ τοῖς θεοῖς 

φίλον : αὖ Ὀδοῖϊς ἰο 6 Ε. 

(ἩἨΛΡΤΊΕ Χοὺς 

ϑοογαίοϑ πονν γείδ] ες οη Ἐπ ἤγρῆτο. “Υου ψηῸ 68]] της ἃ 

Ταράδ]ας, σον ουἱ-ϑδοάδ]ς Πϑαθάδ]αϑ : ἰου τὸ τοῖς θεοῖς ΨΕῊΣ 15 

5ΠΏΡΙΥ θεοφιλές 

1. ἐὰν σοί. ἣ Πανε δοςσεηίεά σοί, ΓΈΘΒΕΙ 1ι 15 δι ΡΠ Δ ΙΑ ΠΥ οΡ- 

Ροβεά ἴο καὶ ἐμὲ αἰτιάσει. 

3. αἰτιάσει: ἃ5 ἴῃ 116. τὸν Δαίδαλον 4|1πᾶ65 ἴῃ Ραγοα]αΓ ἴο 

ΓΟ ἄρον, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς, ὁ Δαίδαλος: ἴι 15 {Ππεγείοτα ν᾽ γί ΠΠν 

α 4ιοίαίοη. ΠΕ ραββασα ννουἹά θὲ πλπιοῇ 1655 [οσο 0 ]6 τΓ (Π6 οχάβ 

ΕΘ ἜΧραηροά, 85 ΘΟΠΔΏΖ βιιρσεβίβ. [ΔθΌ ΠΟ] 4᾽ 5. ργόροβαὶ, τρόπον 

Δαιδάλου, 15 Ἰησβηΐοιβ, αΐ 4α1|6 ΠΏ ΘΟΘΒΘΔΓΥ. 

5. καὶ κύκλῳ περιιόντας. 50 Τι [πε Ξεοοῃπά μαηά ἴῃ Β ἢιὰ5 

περιόντας : Β 85 περιόντα. καί 15 ΕΧΡΙΔηΔίοΟΥΙΥ ; ἴΠΕῚῈ 15 0 πεεᾷ ἴο 

Ῥτγδοκεῖ {Π6 νοχζά, 85 ϑοῆδῃζ βυρρεβίβ. ΕῸΪ περιιόντας ΘΟΠΔΠη2 ταδα5 

περιόντας: Ὀχΐ ἴῃ 11 Ο ἅρονα περιιέναι (ἢ ἴΠ6 Μ55).β. ΤΠα [ὈΥΠῚ5 
περιών εἴας. ἴα ἰου πα ΟσΟΔ5: ΟΠ4}}ν ἴῃ (Π6 Μ55 οἱ Ρ]αΐο: Ῥαΐ 1 σαπποῖ 

ῬδΙιανα {παὶ Ῥ]αΐο νγουα ἤανα νυῖτςεη οί περιιέναι ἀπ περιόντας 

ΜΙ] [Π6 σομηρ855 οἱ ἃ βίῃσ]α βῃογί ἀϊαίοσιιθ. 8666 οἡ {Π6 βιῦ]εος 

οὗ περιών ἴῃ τεεῖς τηδηιβουρίβ ΝΑΟΥ ἴῃ Μηδιηοϑυηα Ν. 5. ν 417. 

κύκλῳ 15 ὈΥ͂ ΠΟ Τη68η5 Οἴϊοβα Πεῖα : βἴποα περιιέναι ΤηΔΥ͂ ΒΘ 8 5110 ]Υ̓ 

[ο τῆονα δἀρουϊ᾽ (α5 ἀθονε ἴῃ τι 6): ΕἸΙΠΥΡῆτο ἰ5 ἃ στθαΐοι αὐίϊδί 

[Παη Ταράδίαβ, θθσασβα ἢ6 οοτηπγαηϊοαίοβ ἴο ἢ15 λόγοι ἃ 5ρΕοἶδ] βοσὶ 

οἵ πιοίΐομ νἱζ. οἰγοι]αῦ :. Παρ ᾶδ]ϑ᾽ βίαίαεβ ΤΥ ΙῪ ναὶ καα δροαί. 

1 τμ6 ΠΟ]6Ὲ ραββαρε οἴ. Ἐπ ῃγά. 291 0--- Ὁ ὥσπερ εἰς λαβύρινθον 

ἐμπεσόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν 

ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι, ὃ ὅσουπερ ὅτε 

τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν. 

ὧν . 



Χο Το Ὁ ῬΕΑΓΟΝ ΚΟΥΤΥΡΗΖΚΧΟ. ΙοΣΚ 

ἡ. ἐν τῷ πρόσθεν : ἰῃε τεδάϊηρ οἵ Τ᾽ :Β Πα5 ἔμπροσθεν. ΘοΠαηΖ 

γειηδΥῖκς ἰπαΐ ἴΠεγα 15 ἃ [πε ΠΟΥ ἴῃ Ρ]αϊοηϊο Μ55 ἴο ψυῖα ἔμπροσθεν 

[οὐ πρόσθεν. ΤῊΘ τείδγεποα 5 ἴο 10 Ε [ 

8. ταὐτόν : 566 ἀῦονε οἡ [0 Ε. 

12. ἄλλο τι ἤ: 566 οῃ ΑΡροΪ. 246. 1ῇνε τεραγά [Π6 ρῇγαβθ ἃ5 
ΑἸΓΕΔΥ ἃ βἰεγεοίγρεά ρϑιίο]α οὗ 1ηἰεγγοσαίίοη, [Π6 ἢ οὔ ; [Ο]] ον ἱπρ 

Υ11 ργεβεπὶ πὸ αἰ οα]Υ : Ῥὰϊ ἴῃ ΔΩΥ οα56 ἢ οὔ 15 οἰΐοδε: δπά [Π6 

{]1ογ ΤΙοσγηὶ ἄλλο τι ἦ 15 γΆΎε]υ τιϑεὰ νι πουΐ βοιηθ Ὠϊηΐ οὗ 15 ΟΥΡΊη Ξε 

50 

βοσαυΐά Δ]. αυαη Ηεπηδηη τϑϑᾶβ οὐκ ἄλλο ἀραϊηβί {πῈ μ85 ἀπά 

ΡΙασεβ ἃ οοΐοῃ αεὺ γίγνεται. Οπ {με ψῃοΪῈ 1 ργείεσ ϑομδηζ᾽ 5 

νίονν, ἢ ν Ιοἢ Δ ΟΠΙγα ἀρτθεβ. ἄλλο τι ἤ 15 ἰδίζκβη ὈΥ {πμεῖὴ 85 

ἐααϊνα]θηί ἰο εγηδη σζελέ τυαΐγ, ἀϑεὰ Ῥδυθης 6 10 4}}ν ἴῃ ἰῃς 5658 

οὗ “1 ξυρροβξε᾽, ψιῃουΐ ἃ ἀΙΒΕ ΠΟΥ ᾿π θσυγορσαίίνε βεηῆ86. 1 Κηον ΠΟ 
Οἴου οδ56 οὗ 5Β8ςἢ ἃ '56. γίγνεται 15 “ σοπλ65 ἰο κ᾽ “15 ἰουπᾷ ίο Ρε᾿: 

οἵ. (ἢ Θο μη) Ἐπ γᾷ. 298 Ε οὐκοῦν πατὴρ ὧν σός ἐστιν, ὥστε σὸς 
πατὴρ γίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός ; 

15. ἄρτι: νἱΖ. ἴῇ 10 Εὶ ΨῃοΥα {πε Δα ηεν οὗ ὅσιον «πὰ θεοφιλές 
ννἃ5 ἤπΑΠ]]Ὺ ἀἰβα]]οννε. Εὸον τιθέμεθα 566 αἴδονε οἡ 11 Ὁ. 

(ςσΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧ. 

Ιη (5. σοπομιάϊηρ σΠαρίοσ ϑοογαίθθ ΘΟ ρ]αη5 οὐ ΕΓ ΠΎΡΓΟ 5 

ψν11 1] γει!σθηςα. Ἵ 

3. ἑκὼν εἶναι : 15 π5ε4 ὈΥ Ρ]αίο ΟὨΪΥ ἴῃ περαΐϊνε βοηίθποοβ ; 566 
Οη Αροὶ. 374. ἷ ᾿ 

4- προσέχων-- νῦν. ὅ τι μάλιστα 15 ἴο "6 ἰαἴκεη ΜΙ προσέχων, 
νῦν “Μ᾿ εἰπέ. 

ἡ. ὥσπερ ὁ Πρωτεύς: Ηομ. Οά. ιν 282 ἢ. Μιγρ. εοῦρ. αν 

4317 ΠΠ. Ῥτοίδυβ 15 ψ ἢ Ῥ]αΐο ἃ ἤρυγε [οὐ ϑῃ1{{1η|655 δηα θυ  Π } οὗ ταὰ- 
ΒΟΌΪΓΟΒ 6 σ΄. [0 541 Ε ἀτεχνῶς ὥσπερ ὁ Ἰ]ρωτεὺς παντοδαπὸς γίγνει στρε- 

φόμενος ἄνω καὶ κάτω: Ἐλπίηγά. 288 Β ἀλλὰ τὸν Πρωτέᾳ μιμεῖσθον τὸν 

Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς. ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώμεθα 

καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν ἀνδροῖν κτλ. 

8. ἤδησθα : {πε ΟΠΪΥ σοττεοί ἴοση ἴῃ Ρ]δΐο : 5ε6 οῇ Αροὶ. 22 6. 
Ηδετε Β μδ5 ἤδεισθα, Τ εἴδησθα. ; 

1ο. ἀνδρὸς θητὸς ἄνδρα πρεσβύτην. ἀνήρ ἰ5 [τεαασηί]Υ δα ἀρά 
[Πυ5 (9 νγογάβ ννῃϊο ἢ ἀδποία ομε᾽β πιο} Υ, βία ϊηρσ, σπάθη δ ηά 

{π6 {|κ6, 25. ἴῃ ἀνὴρ μάντις, ἀνὴρ νομεύς (ΘοΡΠοοΙ 65), ἄνδρες δικασταί 

εἰς. βαρ τ ἢ 

διωκάθειν. Οορεὶ Ναγ. Τ,6οἰ. Ρ. 390 (εἴ. Μπειθόβγῃε Ν, 58. 

Ι5Ρ 
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τ ΠΙ 281) νου] νυεῖία διωκαθεῖν ; ““ ἀογιδίοβ ἴῃ :--αθεῖν ργοάποίοβ ἈΌΙα 6 

1 Ὲ, ἀϊ 

ἴῃ -άθειν ἀερτγανατγαηΐ, αἱ τα] ποάϊεααπε οριπεηίιν, ασαθοα 6558 διω- 

κάθειν, ἀμυνάθειν, εἰκάθειν, ὑπεικάθειν, παρεικάθειν, εἰργάθειν, ἀλκάθειν,. 

4αυτῃ διωκαθεῖν σεἰς. δογίδίοβ 6556 ΕἸ] τηϑ]εῖὰβ δά Μεάβξαπι νβ5. 186 

ἀοιία ΡΕΥβρεχεσι ἡ. [115 ποΐ μον ένεσ οογίαϊη ηαὶ (Π6 ἐουμηδίϊοη 15 

δουϊδίῖο : ποῦ (ἢδΐ, Ἔνεῖ 1 δοχιβίϊο, ἃ ννου]α θῈ δοσοεηίεα οα [Π6 ἰαϑί : 

5εξ οἢ ὄφλων ἴῃ ΑΡΟ]. 39 Β 8πα (τ π5᾽ ατεεῖκ ψειρ {:. Τ.) Ρ. 502. 

Β 85 διωκάθειν : Τ' διωκαθειν (516). : 

11. τοὺς θεοὺς--παρακινδυνεύειν. ΤΠ ςοηδίγαςξοη οὗ ἔδεισας. 

5 Ῥεσυ]ατ, 1 (ἢ ΘΟΠ8η2Ζ ἀπ ὙΥ̓ΟΉΪγΑὈ) να. τεσαγὰ τοὺς θερύς ἀπα 

παρακινδυνεύειν ἃ5 Ὀοΐῃ ἀδρεπάϊηρ οἡ 1 ἀἸΓεο]Υ ; ΠΟΥ οΔη τοὺς θεούς 

ἀερεπμά ὁ παρακινδυνεύειν, νΥ ΠΟ ἢ σΔ ἢ ΟἸΪΥ ἴαϊκα δὴ ᾿πίθγηδὶ] δοσαβδενα. 

οὗ (ῃδὶ ψὨϊοἢ 15 τιβκεα. 1 παρακινδυνεύειν 15 ποῖ Δ τηδΥρὶηα] ποία. 

τηϊεπἀεα το ἐχρὶδίπ ἴμ6 ργεοῖβα ἴοσγος οἵ ἔπε [Ὁ]ονίηρ μή οἴαιδο, ἱξ 

5ῃουα ργόρϑῦυ Ὀ6 Ἔχρ αἰηςβα ἃ5 δῃ Ἔερεχερσείις ᾿ηπηϊῖγε, Οη {(Π6 

ΟἾΠΕΥ Βρροβιοη ἴῃ6 Ὀδίβηοα 15 σοπηρ δία : τοὺς " θεοὺς ἂν ἔδεισα--- 

τοὺς τῶ οὐνα (ἂν) ἠσχύνθης. Ξ 

12. μὴ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις. ΑἸὮἢ «ἰπηοϑὲ 50] ΠΑ ΥῪ σα56 οὗ 

μή (ὅπως μή) τ {αΐαγα ορίαίϊνε Αἰζεσ ἃ γε οὗ ἰδαγίηρ : 5ε6 αοοά- 
ψῖη (ΜΤ ρΡ. 40), γῇο 4ιυοΐε5 ἴτοηὶ Χεη. Ηδε]]. ΝἹ 4. 27 φοβούμενος 

μή τινες---πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν. Τί σοτγεβροπάβ ἴο μή 

γΊἢ Γπτᾶγε Τα ]οδῖνε ἴῃ αἴτεοῖ ΘΡΈ ΘΟ δἰζεσ νεγὺβ οὐ βατίηρ, ἃπ 
Ιἀτοτὴ ἰ[561{ 4150 γὰγα : 586 ῬδίθῪ οὐ Αδβοῆ. Ρεῖβ. 117---|21 μὴ πόλις 

πύθηται---καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ᾽ ἀντίδουπον ἔσσεται. ΤἼδ ΕΧΡρΓ65- 

βίοῃ μὴ οὐκ ὀρθῶς κτλ. τεο4}}15 4. Α ἀθονε οὐ γὰρ οἶμαι τοῦ ἐπιτυχόντος 

ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι : Ὀυΐ ᾿[ῃΒ Ἰηεδηϊηρ ΠΕγα 15 “1εϑὲ γοὰ 5ῃου]ά θ6 
Ὑ͵ΟΙΡ ἴῃ 50 ἀοϊηρ᾽. “ἢ 

13. σαφώς οἴει εἰδέναι: 50 ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι ἘΡ᾿ τῶν 
θείων ὅπῃ ἔχει ἴῃ, 4Ε. πε εἸηρ 8515 15 οἡ οἴει. 

18. ἀπ᾽ ἐλπίδοβ.--καταβαλών. Οοιηρᾶτα Ῥῆαβᾷο 988 ἀπὸ δὴ 
θαυμαστῆς, ὦ ἑταῖρε, ἐλπίδος φχόμην φερόμενος. 

19. ἣν εἶχον. ΤΠε σοποϊαάϊηρ βεηΐξησε τθ68}15 5 4---Β. ΤΗυβ 

ἴῃ σοφὸς ἤδη παρ᾽ Εὐθύφρονος τὰ θεῖα γέγονα ννε πᾶνε Δῃ ξδοἢο οὗ 

ἔγωγε. καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα περὶ πολλοῦ ἐποιούμην, 

εἰδέναι---καὶ εἰ μέν, ὦ Μέλητε, φαίην ἄν, Ἐὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν 

εἶναι τὰ τοιαῦτα: δηά ἴῃ οὐκέτι---αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ 

αὐτά ποῖα 15 ἃ τϑιηϊηίβοαπος οὗ ἐπειδή με ἐκεῖνος αὐτοσχεδιάζοντά 
φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν θείων. ᾿ 

20. τά τε ὅσια καὶ μή. [Ιἰ 15 ὈΠΗΘΟΕΘΞΑΥΥ ἴο ἘΣ (ἢ 

ΤΛΕΈΌΠΟΙα ΝΝοοἢ. ἐγ ΚΙ. ῬὮ1]. 1888 πο. 40 ἢ. 1229) καὶ τὰ μή. 
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24. καὶ δὴ καὶ--βιωσοίμην. Εοτ καὶ δὴ καί 5ε6 ΔθοΟΥνΘ Οἱ 2 Ε. 
ΕῸΣ ὅτι ἄμεινον ϑοῆδηΖ τεδᾶβ ἄμεινον ἀραϊηδί ἰῃ6 μ85, ἰαἰκίηρ ὅτι 
(1ΠκῸ ὡς παρὰ σοῦ ἀΌονε) ψΨΊΠ ἐλπίδος 1 ῥγείεσ [Π6 Μ8 τεδάϊηρ, ἃ5 

[οὐτηϊηρ ἃ τοτα ΘὈΡΠοηΐουβ δηα ᾿ργαβϑῖναε ΘΟ] 510. [Ι͂}Ὲἢ (6 

σοΟμΟΙ ἀἸησ ψγογάβ οὗ ἴπΠ6 ῬΠδθάο {πὲ ἰγϑαϊ!οη8] γεϑάϊηρ' 15 ἴο θὲ 

Ρτείεσγεα ἴου ἃ 5: Π}114 7 γθάβοη. Ηοῖα ὅτι ἀδρεπάξ οἡ ἐνδειξάμενος Δηα 

ἰ5. Ῥδγ8116] ἰο ἴπ6 οἰεὺ ἔνγο ὅτι οἰδιιβεβ:: ϑοοζδαίεβ πηρῃΐ ΠΟρΡα ἰο Ὀ6 
δοαυϊἰεα ὈΥ σοην! ποϊηρ Μεϊδίιβ οὗ ἢΪ5 τεϑο]αἰίοη ἴο γείοσμη. ἘῸΥ {Π|6 

οἤδηρα οἵ τηοοῦ ἔτοιῃ Τηἀϊοσαίνε ἰο Ορίδενα να τδῪ σοιήραγα (ἢ 

ΘΟΠ8η2) ΤΟ. 11 8ο 1 λέγοντες ὅτι---ῥᾳδίως ἄν---κρατήσουσι καὶ ὁ 

περίπλους οὐκέτι ἔσοιτο ᾿Αθηναίοις ὁμοίως περὶ Πελοπόννησον. 

Α. Εἴ, το 

Τό Α 
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ΤΥΒΕΟΙΟΘ ΤΟ ΤΗΝ ΝΌΤΕΘ. 

Ὄ, 

ἀγαθὰ καὶ κακά 7ο 
ἀγνώμων 23 

ἄγω ο7 
ἀγών 29 
ἀγωνιστικός 27 
ἀδικεῖν 73, 74 
αἰδώς 92, 94 
᾿Ακαδημεία χ8 
ἀληθεῖς δόξαι 87 
ἄλλ᾽ ἄλλους 75 
ἀλλὰ γάρ όξ, 88 
ἀλλὰ δή 32. 
ἀλλὰ τί 102, 103 
ἀλλήλων Μ85 ΕἴγοΥ ἴοσῦ ἄλλων 75 
ἄλλος “ Ὀεβι465 63 
ἄλλος “67.515 ἕτερος 30 
ἄλλο τι ἀῃ!ὰ ἄλλο τι ἤ 84, τοῦ 
ἀλλότριος 47 
ἀμαθής 32..23 
ἀνάγω 64 
ἀνάθημα 64 
ἀνάκρισις 54 
ἀνήρ δἀἀεα ἴο ΠοιΠ5 [ΓΟ 
ἀπαίδευτος 33 
ἀπὶ ἐλπίδος καταβαλεῖν τού 
ἀπεργασία 99 
ἁπλῶς 99 
ἀποβλέπω 65 
ἀποδεῖξαι 77 
ἀποδέχεσθαι 82 
ἀποθνήσκω 51 
ἀποκρίνεσθαι ΙΟΙ 
"Απολλον 45 
᾿Απόλλων Λύκειος 28 

σΆΒ ΕΚ. 

ἀπορία 86, 90 
ἀποσφάττειν 50 
ἄρα 87 
ἄρα γεόι 
ἀριθμός 68 
ἀτεχνῶς 36, 57 
αὐτοί (τε{70) όο 
αὐτός (τοἶμ5) 6 5 
αὐτὸς αὑτοῦ 58 
αὐτοσχεδιάζειν 55 
ἀφίημι 8ο 

βλάστη 35 
βούλομαι τδγ5:5 ἐθέλω 83 

γάρ ᾿ἱπἰτοἀποίοτγ όο 
γε ὅ1, ύο, 71, 98 
γελοῖον 48 
γίγνεσθαι 38, τοῦ 
γράφειν δῃᾷ γράφεσθαι 30 

γραφή 20 
γυμναστικοί 27 

δαιμόνιον 38 
δὲ (καί) αἴζεγ τε 43 
δέ ἜΧρΡΙδπδίουυ 67 
δεῖν 51, 52 ᾿ 
δεινός 40 
δεῖσθαι 103 
δέος 92, 904 
δεσμά δῃὰ δεσμοί 5ο, 77 
δή 5αΙοδβίϊς 55 
δῆλος εἶ ΤΟΙ 
διαβάλλειν 38 
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,. διαίρεσις 91 
διατρίβειν 28 
διαφέρειν 53 
διαφέρεσθαι ὡς οὐ 73 
διαφθείρειν 56 
δίκαιον 8.5 νόμιμον 41 
δίκαιον ἃ5 “ΥἹρῆϊ᾽ οι 
δίκη 29 
διότι 83 
διωκάθειν ΤΟἙ 
δοκῶ (ἱ. 4. δοκεῖ ἀῃᾷ δοκεῖ μοι) 68 
δοῦλος 07 
δωροφορεῖν 102 

ἐάνπερ 48 
ἔγκλημα 44 
εἰ νι ῖῃ ἔπι. 1πη4. 42 
εἰ ἄρα 57 
εἶδος 6 
εἶεν 97 
εἶναι “ Ὀ6 {χε ᾽ 94 
εἶπον σέ75:5 ἔλεγον 05 
ἕκαστοι 71 
ἑκάστοτε 58 
ἐκεῖνος ὃ0 
ἐκκαθαίρω 24 
ἑκὼν εἶναι ΤΟ 5 

ἔμβραχυ 36 
ἔμοιγε δοκεῖ 32 

, ἐμπορική 103 
ἔμπροσθεν τόγ5:ε5 ἐν τῷ πρόσθεν 

ΙΟΞΒ 

ἔμφασις 30 
ἐν δίκῃ 48 
ἐναντία λέγειν 61 
ἐναντίως 86 
ἐναντιώτατον 67 
ἐνδείκνυμαι 77 

ἐξηγηταί 50, 77 
ἐπ’ αὐτῷ τοι 

ἐπεί 49, 77 
ἔπειτα 35 
ἐπεκδιδάσκειν 66 
ἐπὶ πλέον 04 
ἐπίγρυπος 32 
ἐπίδειξις 77 
ἐπιθυμητής 102 
ἐπιμελεῖσθαι 34. 
ἐπιτυχών 46 
ἕπομαι 91 

ΤΩΣ ΜΝΌΤΕ 5. 

ἔργα 87 
ἐργασία 99. 103 
ἐρξίης 92 
ἐρῶντα ψ6γ5:5 ἐρωτῶντα ΤΟΙ 
ἐρωτᾶν 05. 
Ἑστία 56 
ἔστιν εαρμδεὶς 66, γι 
ἕτερος τοιοῦτος 40,6: 
εὖ μάλα 44 
εὖ πράττειν 37 
εὐσεβές 58 
εὔχεσθαι 1ΤῪῸ2 

Ζεὺς φίλιος 63 
ζητητικοί 27 

ἥτε π 47 
ἡγεμονία δικαστηρίου 20 

ἤδη 45 
ἤδησθα ΙΟΒ 
Ἡράκλεις 43 

θεωρητικοί 27 
θνήσκω τδ7.5:ὲ5 ἀποθνήσκω 47 
θύειν 102 

ἰδέα 65 
ἰσοσκελής 05 

καί νι πηρογαίϊνα 27 
καὶ δή 83 
καὶ δὴ καί 34, 63 
καὶ δῆτα 80 
καινοτομεῖν 38 
καίτοι 39. 
κακουργεῖν 26 
καλὰ καὶ αἰσχρά δῃὰ ἄς {π|κ6 70 
κατά 58 
κατὰ νοῦν 43 
καταγέλαστον 48 
καταγιγνώσκειν 20 
κατάδηλον 83 
καταπίνω 61 
κεχαρισμένον ΤτοῪὸ 
κινδυνεύω 322 
κολάζειν 5ύ, 73 
κτείνω τέσ ἀποκτείσω 48 
Κυνόσαργες 28 
Κύπρια ἔπη 92 

ποῖ τΌσασα πε ρ ττα πνασατοτ' πὸ τανετσνον ἀσσο παρευροδνα “ - ας ον 



ΠΧΑΦΖΟΣΘ ΤῸ 

λαγχάνειν δίκην 56 
λέγω 66 
λόγος 65, 890 
Λύκειον 28 

μάλ᾽ εὖ 44 
μαντική 36, 38, 39, 43» 100 
μαρτυρεῖν τὴν πρόκλησιν 57 
μέλλω 59 
μέν νιϊμουΐ δέ 40, 76 
μὲν οὖν 74, 94 
μέντοι 94 
μέρος ἀμ! μόριον 95 
μέτρον 68 
μή Μιῖ νν. «δεγί, οἱ αἰδεία7. 62, 

94 
μητρίς 33 
μίασμα 48, 40 
μόνον ἴοΥ μόνα 6. 
μοχθηρός 37 

νεώτερον Δῃα νεωτερίζω 28 
νομίζειν 37 
νόμος όο 
νόμος τῆς προθεσμίας 49 
νουθετεῖν 56 
νυν 111αἴϊνε γό 
νῦν δέ 85, 88 
νῦν δή 42 
νῷ ἔχειν ὑεγος ἐν νῷ ἔχειν 31 

ὅ σε 5 ᾧ 72 
ὁ ποιητής 92 
οἱ θεοὶ ἅπαντες 78 
οἶμαι δὲ καί 43 

. ὀλιγωρεῖν 5ο 
ὁμόσε ἰέναι 30 
ὄν οἸηϊἰεα ἴῃ Μ55 72 
ὅπῃ Ὁ6751έ5 ὅποι 42 
ὅπως μή 53 
ὀργαί 68 
ὀρθὴ δόξα 30 
ὀρθῶς όο, το2 
ὀρθῶς νομίζειν 56 
ὀρρωδῶ 36 
ὅσιον 58 
ὅστις 32 
ὅτι 28 
ὅτι δή 58 
ὅ τι μάλιστα 5ι 

ΖΩ͂ ΜΝΟΖ4. 111 

οὐ γὰρ---γε 29 
οὐ γὰρ---που νυ] Πουΐ ΎὙΕ 71 
οὐδαμώς τοῦτό γε 74 
οὐ δεῖν φασί 74 
οὐ πάνυ διά οὐ πάνυ τι 30 
οὐδέ οι 
οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν ἘΠ 
οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδές 42 
οὐδὲν πρᾶγμα 40 
οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα 81 
οὐκέτι 42 
οὖν 50 
οὖν αἴτεγ εἴτε 40 
οὕπω 42 
οὐσία 86 
οὔτοι δή---Ὑε 20 
οὗτος 5αΥοαβίϊο 57 
οὕτω 37, δ1, 82 
ὄφελός μού ἐστιν 53 

πάγκαλον οὃ 
πάθος 86 
Παναθήναια 63 
πάντα ποιεῖν καὶ λέγειν 74 
πάντα ῥεῖ 86 
πάντες θεοί ν. πάντες οἱ θεοί εἴα. 

δὲΙ 
παντὸς μᾶλλον 77 
παράδειγμα 65 
παρακινδυνεύειν τοῦ 
παροινεῖν 50 
πάτριος ἐξηγητής 50 
πειραστικός 27 
πελάτης 40 
περί 52 
περιέρχομαι 86 
περιιέναι 88 
περιόντας (ὉΠ) 1το4 
πετόμενα διώκειν 44 
Πίτθος 31 
ποῖος Δῃα ποῖός τις 58 
πονηρός 37 
πόρρω ἐλαύνειν 46 
πρακτικοί 27 
πρόκλησις 54 
πρὸς ἐμαυτὸν σκοπῶ η8ὃ 
πρυτανεῖον 56 

σαθρός 57 
σέ ΘἸηρδίϊο 30, 57 
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σκαληνός 05 τὰ 
σοί Θταρῃδίϊο 88, τος 
σοφίζομαι ἀπ σοφός 90 
σπάνιον παρέχειν 41 } 
σπουδάσομαι 45 
στοὰ βασίλειος 28 
σχεδόν 88 
σχεδόν τι 36, 88 
σχολή 28, 7] 
τὰ μάλιστα 51 
Ταντάλου τάλαντα 00 
ταῦτα δή πὰ ταῦτ᾽ ἄρα δι 
ταὐτόν 85 
τάχα 82 
τε ἀἸβρ!δοεά 66 
τεθνάναι ἢ 
τετανόθριξ 31 
τί γὰρ κωλύει δι 
τί καί 62 
τίθεμαι νεγ5::5 τίθημι 87 
τίνα κρίσιν (1. 4. τίνος κρίσιν) 69 
τις σΟη ΘΙ Ρ(ΟΙ5 31 
τὸ ποῖον 95 
τοιοῦτος 40 

ΤΏ ΜΝΟΤΖΈΕ 5. 

τρυφᾶν 90 : 
τυγχάνω πράττων 53 

υἱός ἰογτηβ οἵ 61 
ὑπάγειν τοὶ 
ὑπηρέτης οὃ 
ὑποθέσεις 88 
ὕστερον πρότερον 94 
ὑφηγητικοί 27 

φροντιστής 32 

χαμαὶ πεσεῖν 102 
χάρις 1ΤοΆ4 Ἄν ἮΣ 
χαριστήρια εἴς. 104 

ὦ θαυμάσιε ἀπά [Π6 {6 54 
ὡς ΜΙ ΡΥΘΡΟβι[ΙΟη5. ἴῃ 51121165 

33 
ὡς ἀληθῶς ἀπά (Π6 κε 62 
ὡς---γε 37 
ὡς ἔπος εἰπεῖν 56 
ὡσαύτως 097 
ὡς οὐ 73 
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11. ἘΝΟΙ15Ηῃ. 

- Ἀσουθεαῖίνε, Αἀνευθῖα] 83 
τ οὗ ἰμίεγηδὶ οὐ]δθοί 30, 

44: 05 
. ΑἈρουδαίϊνα οἱ ρατί, ψν. ἀδί. ρῥγϑ - 

σαάϊηρ 54 
Αοἴϊνε δμᾶ ραβϑῖνε σεοορηϊζθά 
ΡΥ Ρ]αἴΐο 83, δ. 

ΑἸγίι5 31 
Ατοδοη Βαβι]θιβ 29 
ΑΙ πγείϊο, (εοιηείγοδὶ 95 

Αὐτῖοϊςβ, 4α 4} 1865 ἃ οἴδυβα 74 
Αϑϑιμ]δίϊοῃ οὗ ἐπᾶϊηρϑ ἴῃ Μ55 

42 
᾿Αϑυμπάείοῃ ἜἊχρ]οαίίνασῃ 76 
Αἰ(ἰτγδοίίοη οὗ γα] δίϊνα 31, 890 

ΒΙοοᾶ ρυἱ] εἴμεθα 29 
ΒΙοοά τενεῆρα 47 

Οδάεπος ἴῃ ῬΡ]αίο᾽β βίυϊα 58, 
107 

ΟΠ αϑηηὰβ 83 
ΘΒ βδη Ρᾶγ811615 94, τῸ3 
ΟΟΙΡΑ βοὴ β ἴῃ Ρ]αΐο 35 
ΟΟηνευβίοη οὗ ρῬγοροβιοηβ 59, 

92 
ΟΟΡΪα οχμ!ἰεα 48 

. ΟΥοπ5 οἰεα ὈγΥ ἘΠ γρΡἢτο 61 

. Ῥδβάδϊαϑβ 87 
Πιγεοὶ δηὰ [πάϊγεοὶ βρεεοῃ, [ἢ- 

[εγοῆδηρε οὗ 54 

ΕΔυοαίίου, Νααα οὗ ἰῃ ΡΙ]αἴο 34 
ΕἸηεηἀδηοης 45, 75. 93: 99 
ἘΠ1ο5 θα Ῥοϊ]ιῖοβ, ΒΘ] δι! οη 

Ῥεΐνγεθῃ 34 
ἘΠΓΠΥΡἢτο 27, 7 
Εν1] ἰγεαϊηγχθηὶ ὩΡΕ ΕΝ [η6 οἢᾶ- 

ὙΔΟΙΘΥ 27,9 
ἘΧΔΙΏΡΙΕΘ, Ἰὰὲ :568 οἱ ἴῃ Ρ]αίο 

92, 96 

᾿ ἘΠ πῃ !ρ, Βοογαίθβ οἡ 63 

(σϑηϊεῖνα 405. ν7. δος. αὐ5. [Ὁ]Πον- 
Ϊῃρ᾽ 50 

ἀξεμιϊῦνε, Ῥαγι να 21 
οὗ φγοῆοιη, Ῥεοῦ]δγ 

ἴοτοα οὗ 99 
(οά ἰ5 σοοὰ 62 
(οάξ 85 τηδη᾽5 τηδϑίειβ 97 

Ηρ δαβίαβ ἴῃ τυ ΠΟ] ΟΡῪ 73 
ἩἰΘΙΌΔΟΧΥ 85 ἰγεβϑοῃ 38 
Ἡ!ϊαΐα5 ἴῃ ῬΙαΐο 84 
ΗΊρΡΏαβί Τα, ποί ᾿ Ῥε παπηϑά 93 
Ἡοχηϊοϊάθ, θη 5{1Π4}0016 48 
Ἡνυρεγθραΐομ 89 

1466 οἵ σοοᾶ 93 
1άεα5, ΤΠΕοΥΥ οἱ 58 
Π|υπίγαί!οηβ ἴῃ Ρ]αΐο 82 
Πηρεταίϊνε, Αἰτο ἰοτηὶς οἵ 5ς3τά 

ΡῬΙαγ. 8ο 
Πηρετίεοιί οἵ εἶμι 47 
ΤΠηρετχίδοί οὗ νετβ οἵ βαγίησ 64 
Τηαϊοαίίνα ραϑϑὶηρ᾽ ἰο ορί. [Ο7 

"ἢ Φεγ75245 ΟΡΐ. 42 

Τμαϊοίπηεηΐ οἱ ϑοογαίεβ 32 
1πδηϊίνε, ΕΡραχερείίο τού 
Τηβηϊνα οἵ ἔρχομαι 88 
Της6]1δοῖ Φ γι 5245 ὙΥ71}] 33, 72 
Τηςευρο δίϊοῃ 45, 79. 99 

ἸΤΟῺΥ 38» 53, 62, 89 

ΤΩΡ ΠΑ Ιγ, πρυκαῆα μὸ ΟΥ̓ 21 
ΤγοΟ 321 

Μδῃ 88 5ίανε οὗ ἴη8 φοᾶβ 97 
Μεϊεδίαβ 21 
Με δπᾶ ροάβ οὗ ομβ ΕΝ όι, 

71) 73 
Μείδρμουβ, οτὰ ἀρυιου]πΥ6 24 

ἣ- ἔγοηλ ροοά ᾿νίηρ 00 
δὰ ἔγοτῃ {(Π6 ῃλϊηΐ 27 
ἿΣ ἔγοτῃ σονηρ 98 

ἴτοιὴ ΨΥ 30 
ΜΙδαΪο Πιΐατα 42 
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ΜΙιχοᾶ σοπα!οηδὶ βεπίθῃηοαβ 57 
ἹΜομοί στ 81: 
Μϑ85 Β δῃάᾶ Τ' 29, ποίᾳ. 

Νεραῖῖνα οί! Οη8, τατα ἴῃ ατεεῖς 

67, 71. 97 

ΟἸ Δ] 55 Οὴ ἴῃ Μ85 δ4 
Ορίαίϊνε, οἵ Αογῖβί δοϊΐνε 97 

᾿ οὗ Αου. ρ885. 69 
τ οὗ οσοπίγδοίεα νεγρ5 69 

οὗ [αΐατα ἢ νεγθ5 οὗ 
[εδιΐηρ᾽ τού 

Οταΐουυ, ρορυϊαῦ δἱ Αἰπθηβ 78 

Ῥαιοποιηδβία 20, 34, 28, 30, 52. 
5.» 2.» 90. }2 

Ῥαγίο!ρ165, ΘΠ ογἀϊηδίϊοη οἵ 0, 
7 

ΡῚ  μἴας ἴου φεηθίαὶ ἴῃ ἀ6Πη1- 
[ἴοη 59 

Ῥαβϑῖνεβ. ΒΌΡΡΙ θα Ποπι ἃ αἰ ετ- 
δηΐ ΕΣ 44 

Ῥοίβοῃ, ΤΗΪϊγά ἴου ἢῖβί 53 
9). Ρδϑβίηρ ἴο ἢγϑβί 54 

ΡΙεἰυ, Μεγοδηί]α νἱεν οἵ τοῸ 
᾿Ξ πῶς οὗ ἴῃ Ῥγοίαροσαβ 

εἴο. 
Ειρύζεει δοίϊνθ, ΕΠαΙηΡΘ ΟὗΙΟΙ 
Ῥοξείσυ, Ρ]αΐο᾽ β ΠΟΒΒΠΙΥ ἴο 64 
Ῥο]ἰοΐαη5, Ρ]αίο᾽β νίαν οἵ 97 
Ῥγεροβιοηβ Ὀδίνναβθη δα]θοῖνα 

᾿8.η4 δάνϑυρ τοὸ 
Ῥτεροβι(ίοηβ αἰβοαγάθα δἰϊευ ἃ 

{ἰτὴη6 99 
Ῥχγαροβίτοηβ, Οτηἰββϑίοῃ οὗ 84 
Ῥγοβθηΐ, (όομδίϊνα 74 

ἡ οὐ ΘΟ ΟΣ 
Ῥχγοποιηβ, ΑΠΔΡΒουῖο [οΥ σε]. 63, 

98 

7585 ΜΝΟΤΕ ὁ. 

ΡῬτοποῦῃβ, κἈο]. Του πη ἀ1τ. ᾿ηΐοσσορ. 
ΙΟ3 

Ἢ ϑίηρ. ἢ ἢ. Ρ]. ἴῃ 
᾿ΔρΥθοιηθηΐ 103 

δ "ΝΥ δίῃ οὗ 102 
Ργοίθιϑ ΤΟ δ 
Ρτονιάθποθβ, ϑοοζαίθϑ᾽ νἹ Εν 5 οῃ 

ΙΟ 
ΡΩΝ ταὶ 5ῃου]ά με ΤΟΙ Θ 14] 

73 

Οὐι451-5ουθ5 ἴῃ Ρ]αΐο 94 

Ἰλε]ρίοη, Ῥο 1.4] αϑρεοί οἵ τοοὸ 
ΚοΡε, ργεβεηίεα ἴο Αἴμεπε 64 

Θδοογαοία]ϑιῃ οἵ ΕἸ ΠΥΡῆγΟ το 
Θοογαίαϑ 85 ἃ ὈΥ͂ΈΘΟΠΟΥ 41 

9 6] Ἐλθβοιροη οἵ 78 
Θίδϑιπι5 92 
ϑίαϊε, Μοιπευμοοά οὗ 33 
Θυρδίδηζινοθ, νευθαὶ, σονθγηΐϊησ 

ἃ σᾶ586 ο8 

ΤΠοΟΙΡΉΪ 85 ΞΟ] ΠΟΘ αΥῪ οἵ 50] 78 
ΤὨγαβυ αβ 27 

ψίοςβ 85 Ἰρῃούδῃσα 33, 406 
για ἃ5 Κηον]εάρθ 353, 88 
ψοοείϊνε Εὐθύφρων 2 

" [Ο] ον υγΥ ἀλλά 4ο 

Δ γΊβάοηι (Π6 ἰγὰ6 ΓΟ 65 ΟἹ 

ΥουἊἢ [Π6 5θαβοῃ [ου ἰ0]] ΟἹ 

Ζεῃο οἡ ΡίείΥ 9οό 
Ζβαοιυβ ἃ5 ογθδίου 93 ᾿ 

.ν0 ΡΒΙαίο᾽β ἀεγινδίίοῃ οἵ 93 

-..-ιιι.  .. Ῥ.-ο“Πρ-΄΄ὖΠΤὋἷἵἝἷἵ!ἿὋΤὋ!}  Ὅἔ].εὋῸύπττθὗιΊι:ι:ι.ᾺΡρ0-ς-ς-ςἘςςἘτ-ὈἨἬὀτᾺῈ,κ.πππππρρΠ-ορρτι;3,τττὩΤ- ἸὺΔῆκΚ π  -- - - 

ΟΛΜΒΕΙΡΘΕ  ΡΕΙΝΤΕῈΡ ΒΥ ]. ὦ σ. Ε-. ΟΙΙΑΥ, ΑὙ ΤῊΗΕ ὈΝΙΝΕΕΒΙΤΥ ΡΕΕΘΒ5. 
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, ΤΗΕ ΡΙΤῚ ΡΒΕΘ5 ΘΕΚΝΙΕΘ 
ΑΝῸ ΤῊΞΒ 

ΟΡ ΟΣ ΕΖ ΤΟΚ “σῷ Σ 5 

τ ν  ΑΣΧΝΟ  (ΟΟΣΣΕῸΦΕ. 

Ῥγοίφγηες οὐ ἐδ ἰαΐί67 56γ165 ω76 »ιαγζϑαί ὧν α ἀαρφεγ Ἰ- 

ΠΟΟΜΡΙΕΤΕ 1151 

“Απέλονγ 

ΑΘΒΟΏΎ ΙΒ 
ΑΥ̓ΤΒΌΟΘΏΔ16Β 

39 

99 

Ὀοιηοσ 665 

993 

ἙἘΠΥὶρΙ 85 

99 

39 

. Ἠογοάοίιβ 

2) 

Σ 32 

ἨΟΙΏΘΥ 

Ψῃ 

Ταλοὶδ 

399 

ῬΙιαῖο 

3 

ἘΙΟΔΙΟᾺ 

ΑΒΕΕΚ 

σογξ 

Ῥγοιηδίποιβ Νιποίιβ 
Ανϑθ9---Ο]αίας--- ηδο 
Ναθδεβ,  εθρδε 
ΑΟΠ ΘΙ Δἢ5 
ΟἸγη δ ο5 
ῬΈΠΙΡΡΙΟΘ 1, 11, 11 
ΑἸ΄οοϑίῖς 
Ἡδοῦρα 
᾿ 5 [ΠΗ ΕῚ 
ἨἩοΥδοᾶδθ 
Ηδρφτουϊθς ΕΠγ 5 
ΗΙΡΡοϊγίας 
ΤρΡΠΙρεηεία ἴῃ Α]15 
Μεάρθα 
Οτοϑίθς 
ῬὨΟΘΏΙ55846 
Βοοῖϊεν 
ΣΤΥ ΥΙ, ὙΙΠΙΣῚΝ 
"" [Χι--ὃ9 

Οὐἄγββεὺ 1᾿χ, Χ 
39 ΧΧΙ 

9 ΧΙ 
5 Ὁ ΧΗ ΧΧΊΤΙ Χ ΧΕ 
1Π8α ΙΧ δῃᾶ Χ 
ϑοιηηϊαχη, ΟΠ δΥοη, εἴς. 
Μεηῖρρυς δηα ΤΊτηοη 
ΑΡοϊορῖα ϑοούδί!β 
στο, ας γρῆτο 
Ῥγοίαρογαβ 
Τεοιηοϑίθηθϑ 
ατδσοοῇι 
ΝΊςΟΙα5 
5.118 
ΤΙ ο] ΘΟ 

ἘΞ ἡϊέον ῬγΖο6 

ἘδοϊςΠδίὴ 2[6 
ατεεη 2[6 σαεἦ 
ατανεβ 3[6 φαελ 

» ἜΣ 
αἸΙονεῦ 2[6 
α. Α. Ῥανῖαβ 2[6 
ΗδΔά]οΥ 2[6 
Ηδά]εν 2[6 
Ῥεδύβοῃ 26 
ῬΘδΥβοη 2[6 
ταν ἃ Ηπίοίηβθοη 2|- 
Ἡδάϊεν 2|- 
Ἠδαϊ]διῃ 2[6 

2) 2[6 

δνεαά 46 
Ῥδδύβοῃ 4|- 
ΘΠΠΟΚΡυΥΡἢ 2|- 

᾿ 4|- ἐαεἦ 
3 2[6 

Εανατάς.. 4[6 ς τ 
3) 2" 

Ν τη 2|- 
Ἐάἀννατὰς 2[- εαεἦ 
Τἀνυβοῃ 2[6 
Ἡδπαηά 3[6 
Μδοκὶα 26 
Αἄδῃηῃ 3[6 

᾿ 2[6 φαεζ 
7. ἃ Α. Μ. Αἄδ'ῃ μ|6 
ΗἩο]άξη 46 

᾽ 6]- 
" 5]- 
"» 6|- 
» 6|- 



ΖΩ͂ . 8777 ΑΕ ΔΕ ΤΕ ΠΥ. 

ΟΗΕΕΚ ωοωρἼιγτεφα 

«4π-έλον ἤζογξ Εὐαζέογ ὌΡΟΣ ΟΝ ς 

ΒΟΘΏΟΟΙΘΒ Οεαῖριι5 Τ γγαμη 8 1600 4... 
ΤᾺΌοΥ ἀϊᾶθ5 ΒΟΟΙΚ ΤΠ 5ργαίί εως,, 

δ ΒοοΙκς ΥἹ Ἢ 6|- 
:Ν Βοοϊκ ΨΙΙ Ηοϊάδηῃ 5|- 

ΣΧΘΙΟΡΠΒΟΙΣ Αρεβιϊδιβ Ηαἰἰβίομα 2[6 
ΗΕ ΑὨΔΡΌΑΒΙΞ 1, 1 Ρτγείου 4|- 
τι τς ιν τ θὰ Ν: ἐαε 
δ: τ; ἔλα σε ς 2[6 εαεῦ΄ 

ἸΦΟΕῚ τς προ ὟΝ Ἑδυγατᾶς 1[6 εαεᾷ 
ὦν 71} εὐἸρε [ρέδ Κρεαδιίαγίεε) 

τς ΗΠ ΏΪΟΒ 1, 1 ἦ- 2[6 
δ; Ογτχορδεάεξία 1 ΘΕΘΟΚΡΟΥΡΉ 2[6 
ἘΣ ΕΝ, Ἐὰν 22 Η 3) 2|- 
δ Ἄ τ, αὐ Ηο]άδῃ 5|- 
ἧς ΥΙ, ΝΙἼΙ, ΝΙἼΙ τ: 5|- 
δὰ Μεμιοσα 8 ΒΕ τὶ Εανατας .42[6 εαεΐ 

[ΑΤΙΝ 
7216 σ“οἶργδς ἡχαγάεαί ὅ εργέαζ7η: Κοεαό͵οφζαγ 

Βοᾶθ ΕΟ]. Ἡ]ἸΒΙΟΥΥ͂ 111, 1Ὁ Μαγοῦ δ ἵν 7|6 
σϑθϑδσ 6 ΒεΙ]ο δῖοο 

Οομ. 1, 111, ΨΙ, ΝἼΠΙ Ῥροκεοίὶ ε[6 ἐαεζ 
ἐς ) {{ηη|, δῃηά 1 Ε 2[- εαεξ 

» Ὁ ἘΞΙΗ " 3: 
39 3) ἘΝ ον ἀρ ϑ 5 [6 

πος ΤΕ στ τ αν, ΨΤΥΣΙ πρνόνου 1[6 εαεζ 
δὲ 1)6 ΤΣ ἘΠῚ ΒΗ Β - Ι -ἰ[9 

(  εζὰ Κοεαῤ͵οέαηγ ογάν: το μοΐδ:) 
᾿ς 6 ΒεΙΙο δ]]οο. ΒΚ ΝΠ -ἰ8 

(7:χὲ ογι}) 
᾿ Πε Βεῖ]ο Οἰνη. ον Ρεβκεῖὶ 3|- 
Ἢ δά (οἤ. 11 Ἷ 2[6 

Οἴοθσο Αοἴο Ρυπια ἴὰ Ο. είτε Οονίε [6 
ν ο 6 Απϊοϊίία, 6 ϑεηδοίαῖϊς Βεϊά [6 ἐεαεΐ 
ἐς. θεὲ Οἴἶοι5. ΒΙκ ΠῚ ἨἩο]άδη τ 4|- 
ἣν Ῥτο Τεσε Μδῃ1Πᾳα ΝΙΟΟΙ. τα Ὁ 
᾿ θῖν. ἀπ Ὁ δοε: ἘΞ Δοο 

Ῥυϊπλα ἴῃ (. ΨεΥγεηῚ ΗἩδιδπά ἃ Οονῖα 42|- 
ὸς Ερ. δὰ Αἰξίουμη. [40. 1] ΡῬταεΐου 2|- 
᾿ Οτδίϊοηβ αραϊηβὶ δε] η6 ΝΙΊΟΟΙ 2[6 

ἘΠιτες Ιη (δ ]Π] 81 1 ΕἸΔΙ ΠΟΥ 116 
᾿ ῬΏΠΙΡΡΙοα ϑεοαηάα Ῥεβίκειί 3[6 
ἐξ Ῥτο Ατοῆΐϊᾳ ῬΡοεία ΒοΙά 2|- 
ΜΩ ΝΒΑΙΡΟ δ τ[6 
δ᾽ 9 ΜΙὸοπηε Κεια. 26 
ἵξ ». Μαυτῖεπμα Ηδεἰδπά 3|- 
ἴᾺ .,ῺὨ ΡΙ]αποῖο ΗἩο]άεδη ,“ἰΟ Σ 
᾿Ξ »» Βορβεῖο 7. Ὁ. Νίςοὶ “6 Ὁ 
ι 5.118 ᾿ Ἐειά 23|6 .. 
3 Θοχηπίστη ΘΟΙΡΙΟΏΙ5 Ῥεδυῃιδῃ νυ σα ΤΗΝ 

. τ 
ν «ἘΠ μπ" 2 ἀπὸ λὺ 

ἢ 
ῷ Ν -. 



ΠΡ ΤΥ Δ ΚΕΙ͂Σ, ἘΤΌ. 

[ΑΤΙΝ ωργἼϊγετέδαὶ 

Απέλογ ζογξ Εαϊέον Ῥχίοσε 

ἘΟΟΥΠΘΙΙᾺΒ ΝΟΡΟΒ ΕΌᾺΤ͵ ρατγίβ ΘΠΘΟΙ ΡΟ ΤΡῊ 16 ἐαεἢ 
ἜΕΥΘΒΙΩΤΙΒ ΟΟΙ]οσαΐα 1,αἰϊηἃ α. Μ. Ἑανατγάς τ[6 

Ἂ (ο]]οααΐα 1,αἰϊπα ᾿ -ἰ[9 
( λ ἸγοεαδιοίαγγἍ ογεῖν : 220 710{65) 

ὡν ἡ ἐσ ΑἸίεσγα (ο]οηαῖϊα 1,δἴπᾶ δ τ[6 
ἨΟΥ͂ΘΟΘ ἘΡΙ511ε5. ΒΙΕῚ ΘΒΠΟΙΚυΤΡῊ 2[6 

Ἃ ο Οα685 δῃηα Βροάξξ ον 5|- 
ὃς Οαε5. ΒοοῖζςῚ, ΠῚ ἐς 2|- ἐαεἦ 
᾽ ΣΡ  ῬΟΟΙςΘ ΠῚ ν; Εροαδο΄,, 1[6 σαε 
δ τῷ Θαίτεθ. ΒοΟΪς 1 2|- 

συνθηδὶ Θδίγεβ Ὀαῆ ἘΠ 
τὶν ΒΟΟΪΙΟῚΙ Η. 7. Εαννατα 251}6 2 γε5ς 

ἣν ὙΠ ΤΙ ΟοηνΑΥ 2[6 
ΝΝ παν ΓᾺΡ ΧΣΥΤΙ ΘΙ ΡΗΘηβοη 4[6 σαεζ 
᾿Σ ΠΟΥ. Μδύ58}8}} 26 
ῳ ἌΕΜΉΡΝ ἃ ΠΣ 2[6 
Ἢ ἜΚ ΧΙ ΧΕΙ Ὀιπιβάδ]ς 2[6 εαεἦ 

ἘΠ) (αἀαρίεᾷ [γτοπι) ΘΓου ΠΝ Κίιηρϑ οἵ οηῆς ἃ. Μ. Ἑδναγᾶβ τ[6 
-ὐδῖ τὰ Ἡοτϑίϊαβ δηα οἴπεὺ δου. ,, 1[6 

33 3.5 τοὶ 3.2 ἢ 

(12 Κγοεαὀιζανγ ογεἶγ.: 220 τοΐε5) Ι9 
Ττοδ Ῥηθβεθαῖία; ΒΕ ἩειΠδηα ἃ Ἡ βικίη5. τ|6 

Ἢ Π)ὴ6ὲ ΒεΙ]ο Οἰνη1. ΒΙΚ ΝΠ Ῥοκίσαϊε 2|- 
Τιυογϑῦϊαβ ΒοοΪς5 Π| ηᾶν θυῇ 2|- ἐαεΐ 
Ουἱὰ Εαβίὶ. Βοοϊξ νῚ ϑιάσνιοκ [6 

δ Μείδιηούρμοβεβ, ΒΙΕ 1 θοννά4]1} [6 
᾿- ΒΙκ ΝἼΠΙ ΘΠ ΘΓ5 [6 

ἜἜ7ας ἘΠΕ ἀπ] σε Δα οἰμεὺ σἴοσιθς ἃ. Μ. Ἐάδνατγχάς 1[6 
ἌΕῪΣ Θεεοίομϑ οσὰ {πε Τυδα ΘΠΏΡΒΟΙ τ[6 
ἘΤΓΡΏΘΘαΙΊΙΒ ΕΔΌΙΕ5. ΒΙΚΒῚ δηὰ 1 ΕἸΔΙΠ ΘΓ τ[06 
Ῥιδῦαῦτιβ ΕρΙαϊοα5 ταν 3|- 

" ΘΕΌ ΟΠα5 ΒΘηη61} ΄ 2[6 
Ἂ ΤΥΙΠΌΓΠΊΠ5 αταν 2[6 

ΡΙΙΩΥ Τιεἰίεσθ. Βοοῖς ΨΊ θυ 2[6 
Ουϊπύυ5 συγ ΑἸεχαηάεσυ ἴῃ [πα]8 ΗἩ δ απ ἃ ανθη ",ς|6 

. ΒεΙαϑῦ ΟδΈ]1πη6 ΘΌΓΏΥΩΘΥΘ 2|- 
τατον Ταρσυχίδα ᾿ 2[6 

Τϑοῖναβ Αρυίοοΐα δηα (ἀευτηδηΐα ἰΦ ΚΞ )9) 912} Ε 19} 3- 
Ἀν ἘΠΕ ΒΙΕῚ Τάνῖες 2[6 

πὰ ἊΝ ΒΙκ ΠΙ ᾿ς ΘΌΙΏΙΩΘΙΒ 2[6 
ΤΟΥΘΏΟΘ Ἡυςοη ΠΟΥ ΠΕ ΠΟ5 αταν 3- 
ΨΕΥΡΊΙ Αδβπεῖά 1 ἴο ΧΙ ϑιάρνοϊς ι[6 εαεζ 
ἌΣ ἘΠ ΠΥ ΕΣ ΧΕ ΧΙ ΧΕ ςυ, οα{6 δαεᾷ 

ν ΒαςΟΪΙο5 τ : τ[6 
Ἢ (ΘΟΥΡΊΟΒ 1, 11, ΔΠη4 ΠῚ, 1ν τι 2|- δαεζ 
ὴν Οογρϊεία δ ουκβ, Νο]. 1, Τεχὶ ,, 3[6 
“ ἐέυσεν ἌΓΟΝ ΤῈ ΨὙΦΘΙΘΒ,.» 46 
» Ορεῖα Οπιηΐα Β. Η. Κεοημεάν 346 



7 Ἐ7ΖΙΤ ΚΘ ΟΖ ΖΕ. ΟΝ ΤΕ. 

ΕαἴτοΚγ 

ΚΟΡρΕ5 
Ῥαγθῃ Ῥαυῃα 
Βοΐε]1ςῈ 
ΝΊΟΠΟΙ ϑυτἢ 
Βτδυηῃο]ίΖ 

ΕΠΕΝΟΗ 
7712 σοζεηιθς »ιεαγξφα ὃ εορρέαίγε Κοεσαῤιίαν 

“πο ἤζογξ 

Αὐοιὺ 6 ΟΙ 4ε5 Μοηπίαρῃες 
ΒΔΙ͂ΖδΟ 1,6 Μέάβοϊῃ 46 (διηραρηε 
ὙΒιαγῦ Οὐδηά 1’ ἔϊα!5 ρει, Ρί5 1, 11 
ΒοΙΙθδα ΤΑτ ῬΡοέξαιε 
ΟΟΥ̓61116 Ροϊγευοίε 

6 (ἷὰ 
Τ,.Αζατο ΗΠ οοἤ Ὁ 
Βεογίταπηα ἄπ (ἀπθϑο] 

93 

Ὅ6 ΒΟΉ ΘΟΙΟΘ6 

423 

᾿ 2) 39 Ῥαγί 1 

Ὦ ἩἨΔΥΙΘν 116 6 σιεαχ (ε]ιραίδισο 

ὉΘΙαν1Ρ 6 Του]5 ΧΙ 
Τ,.6ς Βηίδηίς α Εἀοπατγα 3. 

Ἠ6 1ϑιηδυῦθπθ Τ768ηπὸὲ Δ᾽ Ατς 
θ6 νΊΡῺΥ ἃ ὕδηηδ 46 [οης 
ἔθυΙη8 8 14 Ἐοσγίαηε ἄς ΤΠ) Ατίαρηδῃ 
ΕΒ δυΙῦ Ι,.6 ΟΒίδη ἀὰ (δριίαϊηθ 
ἘΤΟΚΙΩΔΉ:- δύτϊδη [1,4 (ἀπιοῦσα 

γναίειϊοο, [.6 ΒΙοοὰβ 
Μαάδιηδς Τπέγεβο 
Η:ίοιτε ἀπ (οηϑεῦι 

4 

Ἐνε 
ΟοΙΡΘοϊς 
ΤΙ, ϑαΐμος 

99 

α. Μαδόθοῃ 
Ενε 

ΟἸαρίη ἃ ορΡϑ5 
᾿νε 
ΒορΡΘ5 
ψεγ81} 
ΟἸΑαρίῃ 
ἈΟΡΕΘ5 

223 

Ῥάγεη Ραγηθ αϑαῦοῦ γογαᾶρε εβη [4116 (5 6] οι] 0}5) 
αὐϊζοὺ Ἰϑιβοουΐβ σὰγ 1 ΗΙβίοισγε (6 1ὰ ὡ-- 

ἘΒένουαίοη ἀ᾽ Απρ]είοσγα Ἐνε 
ἩνιΡῸ 1,65 Βυύρτανεβ ᾿ 

ὩΣ Θϑοϊθοίβα Ῥοδιηβ ἧς 
ΤΙΘΙΠΘΤΙΟΙ͂ΘΣ Ἐτέάέροηαε εἰ Βγιηεμδαῦί α. Μαββοῃ 
ΝδΙοῦ ΒΕΙηΪ εἴ 565 Ατη]ς ψεγγ8}} 
ἀν: ΒΕ δὴ Απρ]είεσγα Ἐν 

. Μουϊτηέθ ΟοΙοΡα (“ὀγιωαρα)[) ΚορΡεβ 
ΠΟΙ οΙοῦ Του15 ΧΙ ἃ Πυθα {πΠ6 ΒοΙά ,, 
ΜΟΙ 6 1.6 Βουσρϑοῖβ θη ]Ππομης ΟἸδρίη 

᾿; 1,Εσο!ε 465 ΕἙΠλΠ165 ΘΔΙΠ ΞΌΟΓΥ 
ἢ 1,65 Ῥγέοϊθιαβοϑ στοὰ] 65 Βγδαηθο](Ζ 
» »" (ΔΑ γῖασειί Ξαϊέϊο71) τ Ν 
᾿ 6 Μιβδηίῃσγορε Υ: 
ἣ; ΤΑ νατα : 

ἘΡουσδυϊῦ ἘδΙῖγΥ Τα]6ς ΚΙΡΡιλΔηη 
22 33 239 39 

(1 Ἰγοεαῤιοζανγ ογεῖν : 90 710165) 
ΡῬΊΥΤΟΙ Ι,.Δ Μέιζοιηδῃϊε Μδββοη 
Ῥομβᾶγά ΟΠδυ]οῖίε ΟογάδΥ 'Ἀορα5 
ΒΔΟΙΠ 6 1,65 ΡΙ]αἰάευγϑ Βγδαη ΠΟ} Ζ 

η ., (Ἄὐγιαάρεω Τ᾿ {10721) δε 
τ ΑἸ 4116 ἢνε 

ϑαλ Ό1 6 ΡῬΙςοΙοΪἃ Ικορϑϑ 
ϑαηᾶθδι Μά]1ε ἀε 1ὰ ϑεϊρ)ὸὲγε ἊΣ 
ΒΟΥΙΌΘ ὃς ΤΘροσιγό Βαΐίδ1}|]6 46 Τδιηθ5 Βμ]] 
ΒΟΙΙῸΘ 6 νεῖχε ἀ Ἔδυ ΟοΙΘοϊκ 
ϑβόἀδῖῃθ 1.6 ῬΒΙ]ΟΘοΡΕ 58η5 ἰῈ βϑᾶνο. Βα]]} 



ΤᾺΣ Ρ7ΤΤ' δ δι .52}5,5, ΕΤῸ. 

ΕΠΕΝΟΗ͂ οωρρμέξηροδφα 

“4 πέἦον ἤγογξ ΞΕ 47ο» γέοδ 

βΒουνθδῦσθ ὕπι ΡὨΙΠ]ΟΘΟΡΠΕ 8015 165 Τοῖῖ5 ἔνε 2[- 
ὸ: 1,6 ϑεσί ἃ 1,6 Ὁ δνηοσ ἀα Τουγαῖηθ ΒΟρα5 2|- 

Ἐβουνοϑῦσθ Ι,ε δεσῖ ι ΕοΡραβ [6 
3 33 3) Ἴ 

(ρεζά Ἰγοεαδι ανγ ογεῖν : 10 720165) Ἷ 
ΒΡΘΠΟΘΓ Α Ῥημηοῦ οἵ Βυθηοῦ Νεῖθε. 2|- 
ϑύδϑι, 6 ἄἂθ [1,6 1 ᾽γδοΐοιγε Μδββοη ἃ Ῥγοίβετο 2|- 

Ξε: Π1χ Απηέεβ α Εχῃ] (ΒΟΟΙΚ 1 
σμαρίειβ 1--8) ᾿ 2|- 

ΤΆΪΟΥΥΥ Τ,εἰἰτες δὰγ 1 ΙἸσίοιτα ἀἋ68 
Ετδησα (ΧΠΠ---ΧΧΙΝ) " 2[6 

᾿ Ἐόέοι5 465 Τειὴρ5 Μέγχον!η- 
ΘΊΘΩΒ, 1--ΠῚ Μδβθοη ἃ ορεβ 3|- 

γοΙθαῖγθ Ηιβίοῖτε ἀὰ 51ὲδο]6 ἄς 1 ουΐδ 
"-- ΧΙΨΝ, ἴῃ ἴτε ρατίβϑ Μάδββοη ἃ Ῥγοίβεσο [6 δαεἦ 

ΧΑΥΪΘΥ ἀθ Ἐπ Ἰεῖηδ᾽ σιθεσίδηηθ. 1.6 
ΜΙ ἱδῦσθ Τ έρτευχ 4616 ΟἸέἀ’ Αοβίβ ὙΡΑΒΕΘΙΣ τι 

ΘΕΗΜΑΝ 
7714 νοϊμηηες τ:αγάεαί ἢ εργέαῖη ἵροαδιμἤανγ 

ΑΙ άρΥΒ6 ἢ ΕἸρῃι ϑίουιαβ ΕἸΡΡιημδηη 2[6 
Βοπϑάϊχ θχγ νεβρε Βγεὰὶ] 3|- 
Ετουύδρ᾽ 1)6εγ ϑίδαι ΕὙ γι ἢ 65 

ατοββθῃ ναρῆεγ 2|- 
᾿ 16 Τουγηδ] βίθη Ενε 26 

αἀοοῦῃθ Κα εη]δῆτα (1749---κ761) αρμῃεν ἃ (ὐδιίιμε]} 2|- 
ἐ Ηδυδηη ππηα ])οτγοίῃθα δ ἐπ 2[6 
Ἢ Τρῃΐρεηϊα δυΐ Τ δυγ5 Βταὰ] 3[6 

ἘΘΤΊΤΏΤΊ Ἴ ΕΩΪΥ Θίου!εϑ ΙΡΡιηΔηΏ 3|- 
αυύχικον Ζορί υπᾶᾷ Βομνετί . ὙΝΟἸβίθημοϊμηα 2[6 
ΗδοΟκΚΊΒ ΟΣ 1)εγ σεῃεῖηβ Αρβϑηΐ Ε.1,. ΜΙΠπεΥ ΒΑ 3|- 
Ἠδυ [)65 ΒΙ1ἃ 465 Κ αἴβεὺβ Βγει] 2|- 
ἼΞ 1)45 ΝΝ 19 ηδὰ5 τ Θ᾽ μεσ Θοῃ]οί[δηη 

ἃ (δυίη6]]} 3|- 
ΝΣ Π1ε Καγανδῃξε ΘΟΒΙοἰπδηῃ 3|- 

᾿ Του ὅσ ποῖ νοη ΑἸ]Ἰεϑϑαηάσια ΕΙΡΡΙΠΔΠΗ 2[6 
ΓΥΤΩΥΠΘΥΤΉΘ ΤΉ 1)εγ ΟΡευποῦ ὙνΑΡΊοΥ 3|- 
ἾΚΙ66 θ)ι΄᾽΄Ά᾽Ὲ ἀεείβομεη Ἠδεὶἀεηβαρεη ΔΝ οἸβίθη ο] μη 6 3|- 
᾿ΚΟΒΊΓ Δ ΒΟἢ [)45 7δῃγ 1813 Ο(διίμμε]]} 2|- 
16 5511 Μίηηδ νοὴ ΒΑγΉ 6] ηὶ ΝΥ οἸβί θη τὴ 6 3|- 
16 5ϑῖπρ᾽ ὃς αΘΙ]1οσὺ ϑεϊεοϊεα ΕΔ 0]65 Βτϑαὶ 2|- 

- ΒΔΕΌΣΊΘΥ 1)εγ εὐβδίε ΚυαδιζζΖιρ ναρῆθι 2|- 
᾿ΒΙΘΙΩΙ (υ]υγροβοι ΠΟ Π6 

Νονε!]εη ΜΝ οΙβίε πη ο] πα 3|- 
ΠΣ 16 ἀδηεύρθθηῃ ἃς 216 6ε- 

τεσ ρΊςοιί (σοοίί65 ᾿Σ 3.- 
ΘΟΒΣΊΤΟΥ ΜΠ 6) ΤῈ]]} Βταὰὶ 26 

39 .,» (Αὐὀγἑαρεοι ἘΞ αἰΠ2102ὲ] Αἱ τἰ[6 

τ 



1522 ΙΖ ΡΚΕ ΒΘ. ΘΕ ΥΒΡ  Ο 

“ἀπ ΐλογ 

ΒΟΒΙΤΙΟΥ 

16 ϑδιρ6 ὃν 1518, 
αδαϊάόξ 

ΒδΟΟΙ 

99 

99 

ΒΌΤΙΚΘ 

ΟἸἼΘΊΊΟΟΥ 

9. 

σονον 
ὭὌδθοθ 

ἘΔΥῚ1Θ 

ΟοΙαϑυ 

ΟΥ̓ΔΥ 

Τ 32 

ΚΙΉΡΒΙΘΥ 
ΤΥ Ὁ 

ΜΙ δΔοΔΌΑΥ 

33 

39 

ΆΥΟΥ 

33 

ἢ} 5} 72}}} 

ΘΑΕΗΜΑΝ ωρ»λέ ηηέφα 

ἤζογᾷξ ἘαΖέζοΚ Ῥγζοῦ 

(ἀεϑοβίομίε ἄδθ ἀγαειβϑιρ]δἢ- 
ΤΊρΘη Καϊεθρθ. Βοοῖϊ Πι|. Βτεὰὺ] 3|- 

Μδϑχγῖα ϑίαατγί Ἶ 2[6 
γνδ)Ἱεηβίειϊῃ 1. Ε 3[6 
Δ δι ]θηβίειη 11. Ἢ , 26 
ῬηηΖ Επσεη νοη ϑανογεὴ θΟυϊρρίηῃ 2[6 
Εχηβί, Η ευζοσνοη ϑοθνναεη ΝΥ ΟἰβιθηΠο] 8 2[6 
(ἀεπηδῃ 1) δοίγ]1ς ῬοΟΕΙΓΥ ὙγΑΡΉΘΓ 3|- 
Βα]]αάς ο ἀεγηδῃ Ἡ!]ϑἴοσΥ 5») 2|- 

ΘΡΑΝΙΘΗ 
Ι,05 1 ,δάγομεβ 46 Αϑίασίαα ΚΚιγκραδίσιοϊς .3|- 
Τταίαραν ᾿: 4|- 

ΕΝΟΙΒΙΘΗ 
Η!5ἰουίοαὶ Βδ]]δάς Βιάσνοϊς τ[6 
ΟἸΙα Βα]]δᾶς τ τ[6 
Ἡ!5ίουυ οὗ με Ἀεῖρῃ οὗ 

Κιηρ Ηδηγν ΝἼ ΓΆΤΩΡΥ 3|- 
Εβθαυϑ γνεϑί 3[6 
Νεν Αἰδηΐς α. Ὁ. Μ. ϑιπῇ τ6 
Ατηδτσδῃ Ρεθοπας ΤηΠ65 3|- 
Ρχγοίορσαβ δηᾶ ΚΚηϊρηἰ 5 Ταὶς Μ. Βεϑῃςποὶς- στῇ φίό 
ΟἸετςε5 Τὰ]8 δηα βααίταβ Τὰ ]ῖ6 ΙΩΒ] 6 2[6 
Ρτγοβα δ ουκβ ΓΔ ΡΥ 4|- 
ἘἈοριηβθοη Οτιθοθ, Ρατὶ 1 Μαβίδσμηδῃ 2|- 
ΜΙΟΥΟσΟΒΙΟΡΥΔΡΗΥ͂ γνγεϑὶ 2[- ἃ 4|- 
Τιάνε]]εῦ ἀπὰ Τλεβειίθᾶ ψΠαρε Μαυιίϑοη 16 
Ῥοεπηβ ΤοΟνΥΘΥ 4|- 
Οάε οὐ [ῃε6 5ρτίηρ δπᾷ Τὴε Βα... ϑῳ, 
Οἀε οἱ ἰπ ϑρτίηρ δηα ΤῈ Π]ερυ ,, 8]. 
Τῆς Ἡδετοεας Ε. Α. ἀδιάμεγ τ|ό 
ΤΑ]65 τομὴ] Θ'δίἴζεβρεισθ. 2 56.165 ΕἸ ΠΕΣ 1{6 φαελ 
ΤΙ οτὰ ΟἸΐνε ΙΠΠ65 ἜΠΗ Ο 
δναΐγβῃ Ηδϑίηρϑ Ἔ αἰ6 
ὙΥΠΠΊ δηλ ῬΙ δηα Εδυ] οἵ Ομαίμαιη. ,, .42[6 
Τοῆη Βιαηγδῃ ΤᾺ 1|- 
Τοβη Μηΐοπ ΕἸδίΠ ον τ[6 
Ι,ΑΥ5 δΔΠ4 οἴου ῬοΟδπλβ [6 
Η!βίουυ οἵ Επρ]απα ΟΠΔρ5. 1--ΠΠῚ ᾿Ἀθάδαννογ 2|- 
Α 5είοῃ οί Αποϊθηΐ ΡΏΠ]ΟΒΟΡΗΥ : 

ἔχοι Τ᾽ Ὠαϊες ἰο (ίςεχο 36 
Ἡδηάρθοοῖ οὗ ἘΏΡΊΙ5η Μείγα 2[- 
Ατοδάθβ ψεΠ ι[6 
Οάε οὐ ἴῃς Ναίϊνιν, ὠος 26 

στο, 1] Ῥεηϑβεσοβο ὅς 1 γοϊήαβ τ Ἱ 
(χη ἃ Τ γοϊάεβ τὴ 2|- 
ΘδηΊβοη Αροηϊβίθϑ Ὦ 4[6 
Θοηησδίβ Ἔ 16 
Ῥαγδάϊβα [οβί, 51Χ ραγίϑβ δι 2|- ἐαεἦ 
Ηϊἰβίουυ οὗ Κίωῃρ Ειομαχὰ 111 ΤΩ ΡΥ 36 
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ΚΑ πέζογ 

ΕΝΟΙΙΘΗ ωηρρηθα 

ΠΡ ΤΥ ΣΧ 5 ΕΚΖΕ, 410. 

ἤζογξ Εάξζον Ῥγζοφ 

ΜΟΥΘ ὕἱορία ΤΆΙΌΥ 2|- 
ῬΟΡΘ Εβϑδύ οὐ ΟΥ̓] ΟΙβιη γΥεβὶ .2|- 

 βοοί Μδιυηϊοῃ Μαβίθχηγχδῃ 2[6 
ὅν, Τλὰγ οἱ {π6 1 αἶςα " 2[6 
γῇ Τὺ οἵ ἰῃςδ΄ Ἰαϑὲ ΜιΙῃβίσεὶ ΕἸΔΙΠΟΥ 2|- 
τς Ιρεπμα οἵ Μοηίτοβε ΘΏΡΒΟΙ 2[6 
ᾧ Τοτὰ οὔ {με [5169 ΕἸ υ 2|- 
᾿ ΟΙά Μοτίδ εν ΝΊΟΚΙΙη 2[6 
ἔς Καμ] νου ΕἸΔΙΠΟΥ 2[6 
᾿ Τῆς Τα]βιηδῃ Α. 5. αγε 2|- 
Ἔ Οὐδηίη [υγνγαγά Μυτίβοη 2|- 

τ {ἘΚ ΧΣ Α Μιάξυμηηει- ΝΊΡΗς 5 θοαὶ ΜΨΕΠΙΥ [6 
Ἔριν: Τνε ἢ ΝΊρΡἢι τ [6 
Ἢ 7υ]15 ὐδεβαῦ ΤῊ [6 
Ἂ ΤΕ Τειηραβί : [6 
σα Κιηρ [6 Γ μ᾿ [6 
᾿ Μεγομδηΐ οὗ  ηῖοε δι 1[6 
ὦ Κιηρ Εϊομαγὰ 11 Ἢ [6 
ἐξ Α5 ὕου Τάϊκα Τί δ 1[6 
Ὡς Κιησ ΗεΥ ΚΝ "5 16 
Μ Μδορείῃ ᾿ τ[6 

ΒΉΔΚΘΒΡΘΑΥΘ ὅς ΕἸΘΙΟΠΟΥ Τνο ΝΟΌΪΕ ΚΙ ΘΠ θη 5Κοαΐ 3[6 
ΚΙ ΔΉΘΥ Αἢ ΑΡροϊ]ορὶε ἔοσ Ῥοείσιε 15}. 1} 0). 45}. 682} 3|- 
ΞΌΘΏΒΘΥ Ἐονγγα ΗΠ 65 Μ|Ι55 ννιηβίδηϊθυ 2|- 
Ὑοτάσνοσῦῃ Θε]θοίεα Ῥοειηβ ΜΙ|ι55 Τμοηβοη τ(6 

εϑὺ Ἐ]ειηθηΐβ οἱ ΒΡ] (ὐΔΤΏΤΩΔΥ 2[6 
Ἢ ἘΏΡΊ58 ἀτδιησηδχ ἴου ΒΕΡΊΠΠΘΥ5 1- 

ἊΝ Κεγ το ΕΡΊ ἢ ΟΥ̓ΔΙΏΤΊΔΥΓ5 36 πεΖ 
Οδυ]οΒ Βῃοτί Ηϊβίοσυ οἱ Βυ 58 Τπηᾶϊὰ .ἘΕΙΞ 
Μ1111 Ἐ]Πετ βηΐδυῪ ΟΟἸηπηθγοῖαὶ (ἀεορΥαΡὮΥ [6 
ΒΑΥΒΟΙΟΙΠΘ ΑἰΪδ5 οἵ (ὐοτητηθγοῖαὶ θορυαρῆν 2|- 

ΒΟΡΙ 50. ΟΒυγοῆ ( ἰβοῃίβιῃ Εἰχρ αϊηθα 2[- 
σϑοῖβοι ΤΏ6 ΡῬγαυεσ Βοοκ Εχριίαϊηβᾶ. Ῥασὶῖ 2[6 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΘ 
ΒΔ11 ΕἸεμεηίασυ ΑἹρεῦτα 4|6 
ἘΒΙΨΏΘ (ὐεοπηείσιοαὶ γα ]ηρ' 

ῬαΓΙ 2[6 
Ῥαχ ἘΠ 2|- 

ἙἘποϊϊὰ ΒοΟΪΚΒ 1--ΥΙ, ΧΙ, ΧΙ Η. Μ. Ταυ]οῦ 5|- 
ἢ ΒΟΟΙ 1-Ί Ρ 4|- 
ἣν ΒοοΙ5 1:---ἰν τι 3|- 

ΠΊΆΑΪΚΟ βερδύϑίο!υ 
ΒΟΟΚΘΒΊῚ, δὲ 11; ΠΙ, ἃ τν; ν, ἃ 1; ΧΙ, ἃ ΧΙΙ 16 ἐαεζ 
ΒΟΙαΓΟη5 ἴο ΕἸ χεσοῖβαϑ ἢ ΑΥ]ΟΥ 5 

Ἐλιο]14 
Απᾶ βεραγδίεὶυ 

ΘοΟΙΪαΠΟοὴς ἰο Βἰκ9 1--ἶῖν 
ΒοΙ]υἴοπ5 ἴο ΒοοΟΙτ5 ΥἹ. ΧῚ 
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ΝΥ. ΝΥ. Ταγὶοῦ το [6 

6|- 
6|- 



“πα νου τ τὰν πες ΞΔ ΝᾺ 

ΤῊΣ ΡΙΤΤ' ΡῈ. 55 58} 185, ετα 
ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΘ εορρέήρμοεαῖ 

“πέδον ἤζογξ Ἀαζέον »; ἢ 

ἩΟΌΒΟΙ δὲ ὅθ 5500 ΕἸ]ειηεηίαγυ ῬΙδηε ΤΥΡΟΠΟΙ ΘἰΥΥ 4[6 
ΤΟΙΘΥ͂ Ε]ετηεηίβ οἱ δίδίοβ δηα ΠΥ ΠΔΙΠΊ1Ο5 ἡ[( 

Ῥαγί 1. ΕἸ]δηθηΐβ οἵ ϑίδίος 46 
» 11. ΕἸεδιηδηΐβ οἵ Πυηδιη]ο5 [6 

τ ΕἸειηδηΐβ οἱ Ηγατοβίδίοβ 4[{ 
τ: ΘΟΙαΓΟη5 ἴο Εὐχϑιρ]65, ΗἩγαγοβίδίοβ 5’ 
Υ̓ ΘΟΙΆΓΠΟη5 οἱ ΕΧΔΊΡ165, ϑίδίοβ ἀηα ΠΥ ϑιηϊο5 ἡ[{ 
ἧς Μεοῆδηῖοβ δηα Ἡγαγοβίδιοβ 4[{Ἃ 

διρῖῦη, Ο. ΑὐΠτηδίϊο ἔοσ Θοῃοοίβ, ἢ οὐ Ἱποὰΐ δῆθννεῖθ 3|{ 
Ἰ Ῥατὶ 1. Ομαδρίευβ 1-- 1. ΕἸ]εοιηδηΐαιγ, ἢ τ 

ΟΥ̓ ΜΙ] ΠΟὰ δῆσαι. 2[ 
" Ῥατί 11. ΟΠμαρίειβ 1Χ---Χχ, ψιἢ οὐ ψιοαυΐ 

ΔΏΒΥΨΕΙΒ 2 
ἨΔ19, α. Κον ἴο 5 5 Αὐτηδίῖς ᾿ς τὴ 

ΕὈΟΘΑΤΙΟΝΑΙ. ϑ80ΙΕΝΟΕ 
ἘΒΙάΔΟΥ ὃς Βαάάθιθυ Τὴ τα ἘΠΘΟΠΟΙΩΥ͂ 4ἱ 
ἸΕυτ τ μτὶ . Ἐδαοδίϊοη οἵ [με Ὁ ΕῚ "ἢ 

ἔτοπι {π6 ΖΜ εῤοδ[ές οἱ Ῥ]αΐο Ἱ 
ΤΒυτποϑῦ Αὐιβίοί!α ου Επαποδίϊοῃ 2 
ΟοΙΘ ἢ ἷτ5 Τ1|6 δπὰ Εαποδίϊομδὶ ὑ  ουΚ5 5. 5. 1 δα σε ἢ 
ΕΔΥΥΔΥ (ἀεηεσαὶ Αἴτηβ οἱ (ῃ6 ΤθδοΠεῦ ' ] 
ῬΟΟΙΘ ΒΌγ Μαμηδρειηθηΐ ΚΕ ΩΣ " 
ἸΉΟΡΘ ὅσ ΒΥοσθ Α Μδημδὶ οἵ ϑοῆοοὶ Ἡγυρίθηθ Ἢ 
ΤΟΟΚΘ ἹΠουρηίβ οἡ Βαποδίϊοη Κ. Η. Ουἱοκ 3 
ἩΜδοσυμῃ ΤΠὴ6 Μακίηρ οἱ Ομαγδοίεσ 2, 
ΜΟΙ Ττδοίαίε οα Ἐἀποδίϊοη Ο. Βτιονηηρ 2 
διάρν τος Οη 5ίιχηι]ας 1 
ΤὨΣΙΠΡ ΤΏἬΏΘΟΙΥ δηα Ῥγδϑοίϊος οὗ Τ᾽ εδοῃϊηρ 4 

ἸΤοοάνατὰ Α 5Πουί Ηἱϊἰβίοιυ οὗ ἰῃε Ἐχραπβίοῃ οὗ 
τε Βυι 5 Επηρίτε (150ο---1002) ; 

ἘΣ ΑἸἩ Οαὐί]πε Ἡϊβίουυ οἱ ἰμῈ Βυ Βα. 
Ἐπηρῖτα (15οο---1902) 16 1 

ΓΟΑΜΒΕΙΏΌΘΕ ὈΝΙΝΕΆΒΙΤΥ ΡΕΚΕΡ5 0ἘΕ 

ϑοπῦσπ: ΕΕΤΤΕΞΝ ΤΑΝΕ, ἘμΟ. 

ς. Ε.: ΟἸΑΥ, ΜΑΝΑΟΘΕΒ 

Φυίπδυισσῦ: τοο, ΡΕΙΝΟΕΒ 5ΒΤΕΕΕῚ 
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